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Sammanfattning 
Denna rapport har använt sig av Unity-verktyget ML-Agents till att bygga upp en spelmiljö 
där agenter tränats med hjälp av neurala nätverk och reinforcement learning. Miljön har 
utmanat agenterna med labyrintliknande banor där vissa även har enkla pusselmekaniker. 
Agenterna har sedan använts för att göra en undersökning om hur belöningssystemet 
Curiosity påverkar agentens förmåga att efter träning klara av för dem nya banor. Denna 
undersökning gjordes genom att träna 5 olika agenter under samma förhållanden där enbart 
styrkan på Curiosity-incitamentet skiljde dem åt. De olika Curiosity-styrkor som undersöktes 
var styrkorna: 0, 0.002, 0.033, 0.067 och 0.1. Dessa agenter utvärderades genom att spela 
igenom 8 utvärderingsbanor med varierande svårighetsgrad för att se vilken av agenterna 
som klarade av flest banor. Varje bana spelades igenom 50 gånger och antalet avklarade 
försök och tiden det tog för agenten att klara av varje bana antecknades.  
Resultatet visade att samtliga agenter som tränats med Curiosity presterade betydligt bättre 
än agenten som tränats utan Curiosity. Antalet avklarade försök på utvärderingsbanorna 
ökade med 121%-231% då agenter tränades med Curiosity. Agenterna som tränats med 
Curiosity visade viss variation i hur bra de klarade av spelets banor. Den agent som 
presterade bäst var den med Curiosity-styrkan 0.002. Agenter som tränats med Curiosity 
visade sig mer benägna att undersöka banorna, vilket gjorde att de inte körde fast lika ofta 
som agenten som tränats utan Curiosity. Agenterna med Curiosity-styrkorna 0.033, 0.067 
och 0.1 anses dock ha ett för högt värde på sin Curiosity-styrka då de uppvisat ett sämre 
resultat, samt ett rörelsemönster som anses icke-optimalt då de jämförs med agenten med 
Curiosity-styrkan 0.002. Överlag visade samtliga agenter en hög standardavvikelse, vilket 
innebär att det förekom hög varians försöken emellan. 
 
Nyckelord: Maskininlärning, AI, Curiosity, Unity 
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1. Introduktion 
Att skapa maskiner med intelligens har länge varit en framtidsvision som fascinerat 
människor. Tanken att skapa artificiell intelligens (AI) som liknar människans eller kanske till 
och med överträffar denna har länge ansetts vara en omöjlig uppgift, stora framsteg i 
forskning inom området har dock fått fram maskiner som på vissa sätt liknar människans sätt 
att tänka och lära sig av sina misstag. Den här typen av AI kallas ofta för maskininlärd AI. 
Användningsområdet för maskininlärd AI som kan tränas att utföra en mängd komplicerade 
uppgifter är många såväl inom industri, sjukvård, spelutveckling, samt många andra 
områden. Stora framsteg har gjorts inom området på senare tid, men vi har fortfarande en bit 
kvar tills vi har robotar som tänker och agerar som människor.  
 
Ofta används spel för att utveckla och utvärdera diverse olika AI-tekniker. Dels för att AI har 
användningsområden i spel i sig, men även för att det är en kontrollerad miljö som kan 
simulera problem från verkligheten. Spelmiljöer har bland annat används för att testa 
algoritmer för självkörande bilar. AI i spel har ofta skett i någon förenklad form där AIn är 
programmerad att se intelligent ut, men i själva verket följer väldigt tydliga instruktioner som 
de programmerats för. Maskininlärd AI har hittills haft begränsad användning inom 
kommersiella spel, bland annat på grund av att tekniken inte har varit tillräckligt förfinad och 
att den därför ofta ansetts riskabel. 
 
Unity Technologies har nyligen utvecklat ett nytt verktyg för maskininlärning till sin spelmotor 
Unity. Det här verktyget heter Machine Learning Agents (ML-Agents) och underlättar 
processen för spelskapare och forskare som vill implementera självlärande agenter i sina 
spel. Målet med den här rapporten är att göra en undersökning med hjälp av ML-Agents i en 
för AIn utmanande miljö med pussel och hinder för agenten att ta sig förbi. Här ska en 
maskininlärd agent sättas på prov hur väl den klarar av att navigera i okända miljöer. Fokus i 
rapportens undersökande del är att testa effekten av en teknik som kallas Curiosity, som är 
utvecklad i syftet att skapa en inbyggd nyfikenhet hos agenter vilket ska leda till att de 
utforskar sin omgivning i större utsträckning. 
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2. Bakgrund 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Maskininlärning inom brädspel 
Det har forskats om maskininlärning i lite olika former sedan sent 1950-tal då Samuels 
(1959) utvecklade en självlärande AI som klarade av att spela checkers. Han myntade i och 
med den här rapporten begreppet maskininlärning (eng. machine learning) och gav 
anseende till tekniker som används idag, exempelvis reinforcement learning.  
 
Klassiska brädspel har ofta varit ett intressant område att utveckla AI med maskininlärning 
då det sällan finns tydliga regler över vad som är optimalt agerande vid alla möjliga 
situationer i spelet. Exempelvis schack har en såpass hög komplexitetsnivå att de som är 
mästare inom spelet ofta har mycket högt anseénde då det kommer till intelligens. För att 
utveckla AI för brädspel har oftast olika former av sökträd använts, ett exempel på detta är 
maskinen Deep Blue som slog dåvarande stormästaren i Schack 1997 (Campbell et al. 
2002).  
 
På senare tid har även djupa neurala nätverk nått stora framgångar inom området. Silver et 
al. (2016) skapade AIn AlphaGo som använde djupa neurala nätverk för att bemästra spelet 
Go. De ansåg att detta var den svåraste AI-utmaningen bland klassiska brädspel då spelet 
har en väldigt stor sökrymd. AIn hade en vinstprocent på 98% mot annan AI som var skapad 
för ändamålet och slog även den dåvarande Europamästaren. 
 

2.1.2 Maskininlärning inom dataspel 
Att skapa maskininlärd AI med syftet att spela datorspel är också ett område som har haft 
stort utrymme för forskning på senare tid. Moderna datorspel är i regel mer dynamiska än 
klassiska brädspel och beslut måste fattas oftare. En anledning till att detta är ett intressant 
forskningsområde är för att många moderna spel efterliknar verkligheten på ett relativt troget 
sätt och att få en AI som kan röra sig i spelmiljö anses därför vara ett steg mot en AI som 
kan agera på ett acceptabelt vis i den riktiga världen. 
 
En början till forskning inom detta området utfördes av Mnih et al. (2013) där de byggde en 
AI som var gjord för att spela 7 klassiska Atarispel, där AIn lärde sig spela spelen med hjälp 
av neurala nätverk och reinforcement learning. Tillvägagångssättet är intressant eftersom 
AIn tar pixlarna från spelets utritade frames som input. Tekniken att ha skärmens pixlar som 
enda input till ett neuralt nätverk kallas ofta “raw pixel data”. Detta liknar hur vi människor 
spelar spel då vi med våra ögon ser spelskärmen och därefter tar beslut om hur vi spelar 
spelet. AIn fick överlagt positivt resultat på spelen, men det är värt att nämna att 
komplexiteten på dessa spel är väldigt låg i jämförelse med moderna spelmiljöer. 
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En altererad version av Super Mario Bros. som kallas Infinite Mario Bros. har också använts 
för forskning inom maskininlärning. Denna beskrivs i en rapport av Karakovskiy. & Togelius 
(2012). Metoden som används för input liknar till viss del metoden som användes för Atari 
AIn, men skiljer sig genom att AIn får mer information i sin input. Här används en grid runt 
spelaren där varje ruta innehåller information ifall det är ett block, en fiende eller mark där 
spelaren kan gå bland annat. Detta innebär att AI tränad för detta spelet inte kan användas 
direkt på andra spel utan att modifieras eftersom mycket av informationen AIn tar in är 
specifik för just spelet. Dock har spelet en viss form av komplexitet då banan är procedurellt 
genererad och AIn måste få en generell förståelse för hur spelet bör spelas. Fördelen med 
att använda den här typen av input istället för raw pixel data är att träningen går betydligt 
snabbare då nätverket har lättare att hitta mönster ifall det finns någon form av beteckning 
(label) på datan, raw pixel data ger bara information om pixlarnas rgb-värden. 
 
Forskning med skärmens output har även gjorts inom first-person shooter (fps) spelet Doom. 
I en modifierad variant av Doom som kallas VizDoom har Kempka et al. (2016) testat hur ett 
neuralt nätverk som enbart använder raw pixel data som input klarar av lära sig att spela 
spelet. De fick fram ett bra resultat och har mycket grundläggande data som framtida 
forskning kan ta del av. Ett exempel är att AIn lärde sig snabbare ifall den inte fick ta del av 
alla frames, utan tog del av exempelvis var femte frame som input data. Detta är intressant 
då människor i regel inte hinner reagera och ta beslut på varje frame spel skickar ut då vår 
reaktionsförmåga inte tillåter oss att handla under såpass korta tidsspann, därför skulle jag 
säga att det gör att AIns input till större grad liknar hur människor ser spel. Miljön i Doom är 
betydligt mer komplex än Atari-spelen som nämndes ovan, men är relativt simpel i 
jämförelse med moderna spel. Moderna spel har ofta mer högupplöst grafik och mer 
komplicerad belysning, vilket gör miljön svårare att tolka då raw pixel data används som 
input. 

2.2 Unity ML-Agents 
Machine Learning Agents (ML-Agents) är ett verktyg som Unity Technologies har utvecklat 
för underlätta maskininlärning av så kallade agenter. Agenter inom AI syftar till entiteter som 
är autonomiska och tar beslut beroende på hur miljön omkring dem ser ut. I ML-Agents lär 
sig agenterna genom tekniken Proximal Policy Optimization (PPO), vilket använder Djupa 
Neurala Nätverk för att mappa agentens observationer om omgivningen till den bästa 
handlingen. Det är användarens uppgift att implementera hur agenten uppfattar sin 
omgivning, samt vilka handlingar agenten kan ta utefter denna information. Mer om hur 
Unitys ML-Agents finns att läsa om i artikeln “Unity: A General Platform for Intelligent 
Agents” av Juliani et al. (2018). 
 
Ray casting är en teknik som kan användas av agenter för att få information om sin 
omgivning. Den handlar förenklat om att ett antal ljusstrålar skickas ut från olika vinklar 
utifrån agenten och dessa kan ge information ifall de träffar exempelvis en vägg eller något 
annat föremål. Många av de testmiljöer som ingår i ML-Agents paketet använder sig av ray 
casting som observationsdata för agenter. Fördelen med ray casting i jämförelse med 
raw-pixel data är att agenter då kan få information om exempelvis vilka tags föremålen som 
ljusstrålarna träffar har. Detta gör att agenter enkelt kan se skillnad på om den har en vägg, 
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dörr eller någon annan typ av föremål framför sig. Ray-casting beskrivs i en ganska gammal, 
men dock relevant artikel av Permadi (1996) som heter “Ray-Casting Tutorial”. 
 
Agentens handlingar kan variera stort från spel till spel, men kan exempelvis vara hur 
agenten ska röra sig, ifall agenten ska hoppa och så vidare. En programmerare som arbetar 
med Unity verktyget ML-Agents behöver inte implementera ett neuralt nätverk för agenten, 
utan behöver bara styra dess parametrar samt specificera input och output samt hur 
agenten belönas genom reinforcement learning.  
 

2.2.1 Neurala nätverk 
Neurala nätverk är ett begrepp som ofta dyker upp när det är tal om maskininlärning. Jag har 
i arbetet inte själv implementerat ett neuralt nätverk, men verktyget ML-Agents som jag 
arbetat med använder sig av det. Tekniken använder sig av forskningen inom neurologi för 
att genom programmering efterlikna hur vår hjärna och vårt nervsystem fungerar. Detta kan 
ses som en grund till artificiell intelligens som liknar människors sätt att tänka, även fast de 
neurala nätverk som ännu har skapats inte kan mäta sig med en människas intelligens.  
 
Ett neuralt nätverk består av ett antal lager, i regel ska det finnas minst 3 stycken. Det första 
lagret i nätverket är input-lagret, där får nätverket input-data som ska behandlas. Om man 
ska göra jämförelsen med människan så är vårt input-lager våra sinnen: alltså syn, hörsel, 
känsel och så vidare. Det är genom dessa vi får grunden för att tänka samt ta beslut om hur 
vi ska handla. För ett neuralt nätverk gäller samma sak, den input den får in påverkar vilken 
output den i slutändan ger ifrån sig.  
 
Output-lagret är det sista lagret i ett neuralt nätverk och det kan liknas med en människas 
tankar och handlingar. För en dator kan output skilja sig beroende på vad det neurala 
nätverket är skapat till att göra. Om ett neuralt nätverk exempelvis styr en schackspelande 
AI är output rimligtvis vilket drag AIn väljer att göra.  
Mellan input- och output-lagret finns det ett eller flera dolda lager (hidden layer). Hur det 
dolda lagren fungerar är relativt komplext och jag kommer här inte beskriva det i större 
detalj. Kort sagt kan man säga att det dolda lagret mappar input till en viss output och den 
här mappningen är en process som i regel måste tränas upp för att ske på ett bra sätt.  
Information om Neurala nätverk har jag införskaffat genom boken “AI for game developers”, 
Bourg & Seeman (2004). Diverse jämförelser och exemplifieringar som är gjorda i texten 
ovan är utifrån min egen förståelse för hur neurala nätverk fungerar. 
 

2.2.2 Reinforcement Learning 
Reinforcement Learning innebär att AIn lär sig genom att positiva beteenden belönas och 
negativa beteenden bestraffas. Ett väldigt grundläggande exempel på detta kan vara att en 
AI som spelar Super Mario Bros. blir belönad när denna når flaggan i slutet av varje bana 
och blir bestraffad då Mario förlorar ett liv.  
Tekniken använder mycket “trial-and-error” vilket gör det viktigt att utforma ett bra belönings- 
och bestraffningssystem för att träningen ska ske på ett smidigt sätt. Om vi utgår från att AIn 
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inte har någon förkunskap om Super Mario Bros. kan belöning för att nå flaggan i slutet av 
en bana vara ett svårt mål att nå. Inputen som AIn ger ifrån sig är ofta helt slumpvis till en 
början och att klara en hel bana i Super Mario Bros. med slumpvis input är mycket 
osannolikt. Därför kan det vara en bra idé med små delmål på vägen, exempelvis kan AIn 
belönas då Mario rör sig framåt i banan eller plockar upp power-ups för att vägleda AIn mot 
slutmålet. Mer information om hur Reinforcement Learning fungerar kan fås genom en 
mycket detaljerad bok av Sutton & Barto (2017) som heter “Reinforcement Learning: An 
Introduction”. 
 

2.2.3 Curiosity 
Curiosity eller nyfikenhet på svenska är en ganska ny teknik som kan användas i samband 
med reinforcement training för att uppmuntra agenter att utforska sin omgivning. Detta 
skapades i samband med att agenter som tränas med reinforcement training ibland inte kan 
uppnå sina mål eftersom de är för svåra för dem att klara av. Curiosity förklaras i en rapport 
av Pathak et al. (2017) där de använder en Curiosity-driven agent för att spela Super Mario 
Bros. och Vizdoom. Deras implementation av Curiosity fungerade genom att ha en agent 
som försöker förutspå sin omgivning. Då agenten misslyckades med att förutspå sin 
omgivning fick den positiv belöning eftersom något oväntat hänt. Detta systemet uppmuntrar 
agenter att utforska så mycket som möjligt för att stöta på nya situationer och löser en del 
problem som kan uppstå med agenter som tränas med reinforcement learning (exempelvis 
att de rör sig i cirklar). Unitys ML Agenter har ett inbyggt Curiosity system som enkelt kan 
aktiveras ifall man önskar agenter som utforskar sin omgivning mer.  

2.2.4 Curriculum Learning 
Curriculum Learning innebär att en agent tränas att klara av en komplex uppgift genom att 
först träna den på förenklade former av uppgiften. I en exempelvideo använder Unity 
Technologies en agent som ska röra sig till ett mål med ett hinder i vägen. Det komplexa i 
uppgiften är att en vägg blockerar agentens framfart till målet och agenten måste ta sig förbi 
väggen genom att först putta ett block mot väggen och sedan hoppa upp på blocket för att ta 
sig över väggen.  
Träningen sker genom att agenten först ställs inför en förenklad scen där väggen saknas. 
Där tränas agenten att identifiera att denna får en belöning då den går in i ett mål. Då 
agenten får ett bra resultat i denna förenklade scen görs uppgiften något svårare och en liten 
vägg ställs mellan agenten och målet, dock kan agenten hoppa över väggen och behöver 
inte använda sig av ett block i den här scenen. Först när agenten klarar av den här uppgiften 
på ett bra sätt tränas den i den slutgiltliga uppgiften att knuffa ett block för att ta sig över 
väggen. Curriculum Learning beskrivs i ML-Agents officiella github, referensen finns att hitta 
i rapportens referenslista (Pang et al. (2018)). 
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2.2.5 Obstacle Tower 
Obstacle Tower är en miljö Unity Technologies har byggt för testning av maskininlärd AI som 
tränas via ML-Agents. Miljön består av procedurellt genererade labyrinter som innehåller 
olika former av pussel exempelvis dörrar som kräver nycklar för att kunna öppnas och dörrar 
som kräver att block knuffas över en trigger plate. Miljön och dess utmaningar beskrivs i en 
rapport av Juliani et al. (2019). Obstacle Tower består av 100 nivåer där komplexiteten på 
varje nivå ökar gradvis. Nivåerna har även olika texturer på väggar och dörrar samt 
varierande lightning för att skapa en utmanande miljö för agenter som använder raw-pixel 
data som input. Unity Technologies utförde i en rapport några olika tester på miljön och fick 
fram att miljön var väldigt komplicerad för AIn att ta sig igenom. Som bäst kom AIn till nivå 5 
där det första pusslet introducerades. Det här pusslet innebar att AIn behövde plocka upp en 
nyckel för att öppna en låst dörr, vilket är ett enkelt pussel för en människa, men AIn 
lyckades inte ta sig förbi detta hinder.  
 
I det här arbetet kommer jag fokusera på maskininlärning inom spelmediet. Detta gör att min 
input representation kommer vara något enklare än den som används i Obstacle Tower 
Challenge. Jag kommer inte arbeta i Obstacle Tower miljön eftersom den i skrivande stund 
inte är open-source, men projektet är ändå en stark inspiration till mitt arbete. 
 

3. Problemformulering 
Maskininlärning har haft stor framgång inom många olika områden och det forskas aktivt om 
nya områden att använda neurala nätverk och andra maskininlärningstekniker på. Unitys 
ML-Agents har gjort det enklare att skapa maskininlärning för spelutvecklare som arbetar i 
Unity. Fokuset i det här arbetet ligger på tekniken Curiosity (Pathak et al. (2017)), för att 
undersöka hur väl den lämpar sig till att lära agenter navigera och lösa enkla pussel. För 
detta ändamål har en spelmiljö byggts upp som är inspirerad av Obstacle Tower Challenge 
(Juliani et al. (2019)).  
 
Ett tillämpningsområde för den här typen av maskininlärd AI kan vara att använda agenter 
som speltestare. Ortega et al. (2013) tog upp det här användningsområdet i en artikel där de 
undersökte hur AI som spelar Super Mario Bros. på ett människolikt sätt kan utvecklas. De 
kom fram till att framsteg måste göras inom tekniken för att skapa en bra maskininlärd AI för 
det här syftet, men styrker ändå potentialen i idén. 
Möjligheten att träna agenter som lär sig och blir bättre ju mer den spelar skulle då kunna 
användas för att hitta buggar och exploateringar i spel. Framförallt har spel som förlitar sig 
på procedurell generering mycket användning av denna typ av speltestare då en sådan 
agent på ett effektivt sätt skulle kunna undersöka hur olika parametrar för den procedurella 
genereringen påverkar svårighetsgrad.  
Ett annat användningsområde kan vara att använda agenter som bottar i liknande 
spelgenrer, exempelvis is FPS-genren. FPS-spel innehåller i regel inte många pussel, men 
själva principen att en agent navigerar i en okänd miljö och använder sina observationer för 
att göra det bästa av situationen och lär sig under tiden den spelar är i grunden likt hur en 
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människa navigerar spel. Det främsta målet med bottar är att de ska fungera som ersättare 
för mänskliga motståndare, därför är det min uppfattning att maskininlärning har potential 
inom detta område.  
 
Ifall den här typen av AI kommer användas som bottar är även det estetiska en viktig aspekt 
att ta hänsyn till. En tes som ofta har förts är att AI som framstår som intelligent genererar 
mer underhållningsvärde åt konsumenter. Denna tes har bland annat framförts av Hallam 
och Yannakakis (2007). Hur en intelligent AI ska se ut är högst subjektivt, dock är det vanligt 
att människans intelligens brukar fungera som måttstock. En AI som agerar som en 
människa hade gjort anses alltså vara en intelligent AI. 
 
Frågeställningen är som följer: 

● Hur väl lämpar sig Curiosity som maskininlärningsteknik för att lära agenter att 
navigera i okända spelmiljöer, samt till att lösa pussel i spel? 

● Till hur stor grad är det i så fall rimligt att agenten ska belönas av Curiosity 
incitamentet i hänsyn till övriga belöningsfunktioner i miljön? 

 

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Spelmiljön 
Spelmiljön där agenterna tränas och utvärderas utgår ifrån ett open-source projekt som 
heter Dungeon Escape, källan till projektet finns bland rapportens referenser 
(alekseyzakharo (2019)). Detta projekt har modifieras till stor del och mest fungerat som en 
enkel grund som min spelmiljö sedan byggt vidare på. I det här arbetet agerar en datorstyrd 
agent spelare där den har som mål att navigera igenom olika labyrintliknande banor. 
Banorna innehåller två pusselmekaniker; stängda dörrar där spelaren måste dra i en spak 
för att dörren ska öppnas, samt ett block som spelaren kan putta omkring och hoppa upp på 
för att ta sig till högre höjdnivåer. 
 
Spelmiljön innehåller ett antal banor där agenter tränar sig och lär sig spelets mekaniker. Då 
de tränats färdigt kommer de sedan utvärderas på banor som de aldrig tidigare spelet på. 
Anledningen till träning och utvärdering sker på separata banor är för att motverka att 
“overfitting” blir en stor felkälla. Overfitting i det här sammanhanget innebär att agenter blir 
experter på just den miljön de har tränats i, men klarar inte av miljöer som skiljer sig från 
denna. Overfitting är ett begrepp som används utbrett inom maskininlärning och som tas upp 
i en artikel av Galway et al. (2008).  
 

3.1.2 Hur agenter tränas 
Agenterna i spelet skapas med verktyget ML-Agent. De använder sig av ray casts som input 
till det neurala nätverket. Deras output är möjligheten att röra agenten samt rotera kameran. 
Det finns åtta olika valmöjligheter för rörelse-output och två valmöjligheter för 
kamera-rotation (medurs och moturs). Agenterna ser sin omgivning på ett sätt som liknar 
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förstapersonsspel. Detta sker genom att ett antal ljusstrålar (rays) skjuts ut ur olika vinklar på 
ett sätt som liknar den vyn en människa ser då den spelar spelet. Dessa ljusstrålar ger 
agenten information om vad den ser genom agenten får data om de spelobjekt som 
ljusstrålarna träffar. Dock krävs det att agenten tränas för att den ska kunna tolka 
informationen den får in och ta rimliga beslut utefter detta. 
 
Under träningen har Curriculum Learning principen varit mycket viktigt för uppbyggnaden av 
spelets träningsbanor. Curriculum Learning beskrivs av Pang et al. i artikeln “Training with 
Curriculum Learning”. Detta främjar en naturlig utvecklingsprogression där agenter 
förhoppningsvis aldrig blir för överväldigade över svårighetsgraden i banorna. Att träna 
agenter på för svåra nivåer skapar en stor risk att agenter aldrig klarar nivåerna och därmed 
aldrig får någon belöning. Ett exempel på detta nämns i artikeln om Curiosity av Pathak et al. 
(2017). Där testades agenter på spelet Super Mario Bros. med hjälp av Curiosity som 
incitament. Agenterna klarade efter träning av de första två banorna i spelet, men vid spelets 
tredje bana kom det ett hinder som agenterna inte klarade av. De beskrev att då agenten 
körde fast och inte längre fick belöning från sitt Curiosity incitament så gav agenterna upp 
och de beskrev effekten som att agenterna drabbades av uttråkning (boredom). 

3.1.3 Hur utvärdering sker 
Agenterna har utvärderats på totalt 8 utvärderingsbanor efter att de tränats. Dessa banor 
skiljer sig något i sin struktur från banorna där agenterna tränats. Det är viktigt att träningen 
ska ge agenten all förkunskap för att klara av dessa, detta innebär att utvärderingsbanorna 
inte introducerar några nya mekaniker.  
 
Målet med rapportens undersökning är att se hur olika styrka i Curiosity-incitamentet 
påverkar agentens förmåga att klara spelets utvärderingsbanor. Styrkan i Curiosity sätts 
genom en konfigurationsfil där många parametrar som styr träningen finns. Här finns 
parametern Curiosity Strength som styr hur mycket en agent belönas av det inbyggda 
Curiosity-systemet. Unity rekommenderar att värden mellan 0.001 och 0.1 sätts på den här 
variabeln eftersom för höga värden kan skapa effekten av att Curiosity-incitamentet blir 
starkare än agentens incitament att hitta andra belöningar i miljön. Vilka parametrar som kan 
sättas och vilken effekt dessa har beskrivs i artikeln “Training with Proximal Policy 
Optimization”, som finns i rapportens referenser. Fem olika Curiosty-styrkor testas i 
undersökningen, dessa värden är Curiosity-styrkorna 0, 0.002, 0.033, 0.067 och 0.1. Dessa 
värden valdes för att få ett så stort urval som möjligt inom det rekommenderade intervallet. 
Ett större urval av tester hade varit fördelaktigt för att få fram ett tydligare resultat, dock fanns 
det inte tid att utföra fler tester under undersökningens tidsintervall. 
 
Utvärderingsbanorna är uppdelade i två kategorier: navigering och pussellösning. 
Sammanlagt finns det 4 banor där fokus är på navigering och 4 där pussellösning ligger i 
fokus. Banorna där fokus ligger på pussellösning kommer dock även dem kräva en viss form 
av navigationsförmåga från agenterna, denna uppdelning är främst gjord i syftet att se hur 
hög tröskel pusselelementen blir för agenternas förmåga att klara av banor. Ett annat syfte 
är att ge en bild över hur olika Curiosity-styrkor lämpar sig för pussellösning respektive 
navigation på banor där pussel inte förekommer. 
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Att få agenter att navigera på ett bättre sätt var en av drivfaktorerna som Pathak et al. (2017) 
uppger i sin artikel om Curiosity. Enligt deras tester presterade agenter som använde 
Curiosity mycket bättre på banor som kräver navigering genom olika rum. Min hypotes inför 
min undersökning var att få ett liknande resultat. 
 
Agenterna tränas i 1.5 miljoner steps, vilket för mig motsvarar ungefär 1-2 dagars träning. 
Det var viktigt att agenterna kunde påvisa viss färdighet inom spelet för att presentera ett 
utvärderingsbart resultat i undersökningen. Det som begränsade antalet steps som en agent 
kunde tränas var främst tidsaspekten det tar att träna och utvärdera en agent, hade jag 
tränat dem i ett större antal tränings-steps så hade inte lika många olika Curiosity-styrkor 
hunnits med att utvärderas. 
 
Träningen är uppdelad så att hälften av träningen (750 000 steps) läggs på banor där 
agenten enbart behöver navigera och hälften läggs på banor med pusselelement. Agenten 
tränas först på banorna gjorda för navigering då detta är en förkunskap som agenten 
behöver behärska då den ska klara av pusselbanorna. 
 
Agenternas prestationer på utvärderingsbanorna bedöms på ifall de klarade av banan och i 
så fall på hur lång tid. Om agenten tar för lång tid på sig på en bana bedöms banan som 
oavklarad och agenten tas vidare till nästa bana. Tid mäts genom en inbyggd timer i spelet 
som kommer ta tiden för varje bana och spara undan denna i en textfil. Alla resultat har 
presenterats i tabeller där de olika Curiosity-nivåerna jämförs med varandra. Dessa tabeller 
finns i kapitel 5.1 “Presentation av undersökning”. 

4. Projektbeskrivning 

4.1 Spelmiljö 

4.1.1 Spelkontroll 
Ambitionen med spelkaraktärens styrning var att göra den så generell för förstapersonsspel 
som möjligt, så att den liknar grunderna för hur spelkaraktärer ofta styrs i moderna 
förstapersonsspel. Jag använde mig därför av ett färdigt skript som finns i Unitys Standard 
Assets som heter FirstPersonController. Detta skript är enkelt att implementera då man vill 
styra karaktären med tangentbord och mus, dock behövde jag implementera möjligheten för 
agenter att kontrollera karaktären i det.  
 
Att rotera karaktären sker i vanliga fall med en mus-input i förstapersonsspel, dock valde jag 
att förenkla detta så att rotation sker med två tangenter istället. Detta var för att rotation med 
mus innebär väldigt många olika valmöjligheter över hur spelaren kan rotera och jag ville 
begränsa detta för att göra det enklare för agenten att behärska spelarens rotation. 
Rotationen är begränsad till att spelaren enbart kan roteras i Y-led. För vissa spel kan 
rotation i andra led vara mycket viktiga, men i spelmiljön jag byggt upp är denna förenklade 
rotation tillräcklig för att klara spelet. Detta är även den implementation av rotation som skett 
i Obstacle Tower miljön (Juliana et al. (2019)). 
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Jag utökade även kontrollskriptet genom att skapa möjlighet att ta input från andra skripts 
som komplement till att ta input från skrivbord. Detta innebär att ett skript kan skicka 
variabler som representerar hur karaktären ska styras och kontrollskriptet styr därefter 
karaktären utefter dessa variabler. Detta är nödvändigt då en agent i spelet inte kan 
använda ett tangentbord för att styra karaktären, utan behöver alternativa sätt. 
Kontrollskriptet kan alltså styra karaktären antingen genom att ta input från tangentbord, eller 
genom att ett annat skript skickar inputen direkt till kontrollskriptet. 

4.1.2 Spelobjekt 
Spelet består av ett antal objekt som agenten kan identifiera genom objektens “tag”, vilket är 
en textsträng som säger vilken typ av objekt det är. Målet i spelet representeras av en stor 
gul stjärna. Spelet går ut på att agenten ska navigera genom en bana där det i slutet väntar 
en stjärna. Stjärnan har en trigger-collider och ett enkelt skript som kollar ifall spelaren 
befinner sig inom collidern. Då spelaren gör detta laddas nästa bana in och spelaren 
kommer vidare.  

 
Figur 1: Sjtärnan som representerar målet på en nivå. 
 
Spelet består av två pusselobjekt, en av dessa är en spak som spelaren behöver dra i för att 
öppna portar för att ta sig vidare. Spaken har ett skript som heter “Lever” där man via Unitys 
editor kan sätta in vilken port man vill att den ska öppna. Spaken har en trigger-collider 
komponent och aktiveras genom att spelaren befinner sig innanför denna. Då spaken 
aktiveras spelas en animation på porten den är kopplad till och spelaren kan därefter ta sig 
förbi porten. 
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Figur 2: För att ta sig vidare i vissa nivåer behöver spelaren dra i en spak som öppnar en 
port. 
 
Spelets andra pusselobjekt är en låda som spelaren kan putta omkring eller hoppa upp på. 
Den kan användas för att ta sig till högre höjder och är inspirerad av Unitys demonstration av 
Curriculum Learning (“Training with Curriculum Learning” i rapportens referenser). Blocket 
har en RigidBody och ett skript som heter BlockPushing vilket ger krafter på blocket ifall en 
spelare går emot det, i motsatt riktning från där spelaren vidrör det så att blocket rör sig 
framåt då spelaren puttar på det. 
 

 
Figur 3: I den här nivån behöver det orangea blocket puttas framåt för att kunna komma upp 
till den nivån där spaken befinner sig. 
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4.2 Machine-Learning Agents 
Det mest essentiella skriptet för agenter är ett “Agent” skript, jag har i min miljö kallat mitt för 
DEAgent. Det här skriptet sköter implementationen av agentens input-representation, 
möjliga outputs och belöningssystem. Det finns även andra viktiga komponenter för att 
agenten ska fungera, exempelvis Brain-komponenten där det neurala nätverket är 
implementerat. ML-Agents beskrivs även i en rapport av Juliana et al. (2018) där verktyget 
och drivkrafterna bakom att ta fram det förklaras. 

4.2.2 Input till agenten 
Agentens Input-representation sker i DEAgent skriptet. Den input-data som agenten samlar 
in är kopplad till det neurala nätverk som finns i Brain-komponenten och utgör basen för alla 
agentens beslut. Här är det viktigt att agenten får in all information som kan vara relevant för 
att den ska ta korrekta beslut och styra karaktären på ett bra sätt. 
 
Mitt val av agentens visuella data var att göra ray casts med hjälp av ett script som heter 
RayPerception. RayPerception är ett skript som ingår i Unitys ML-Agent tillägg och det 
används i många av de exempelmiljöer som också finns i tillägget. Skriptet används genom 
att infogas som en komponent på agentens spelobjekt och fungerar som ett stödskript till 
DEAgent. I DEAgent skriptet implementeras hur många raycasts som ska göras, samt i vilka 
vinklar dessa ska skjutas ut utifrån agenten. En funktion i RayPerception tillkallas sedan och 
returnerar data som DEAgent sedan kan använda som input till det neurala nätverket. 
 

 
Figur 4: Visualisering av en agents ray casts. Agenten i bilden är den gröna kapseln och de 
blåa linjer som går ifrån denna är de ray casts som ger agenten information om sin 
omgivning. 
 
I min implementation görs det 18 ray casts från agentens ögonhöjd där vissa av strålarna är 
riktade snett uppåt och vissa snett nedåt. Agenten får en något mer begränsad syn än vad 
en spelare som ser skärmen kan ta del av, detta är dock en begränsning som behövts göras 
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i hänsyn till att det tar längre tid att träna en agent ju mer input-data den har tillgång till. En 
viktig aspekt var att agenten skulle kunna lära sig att tolka sin omgivning under relativt kort 
tid, då flera agenter med varierande Curiosity-styrka skulle tränas i rapportens 
undersökande del. Ray cast ansågs vara en pålitlig teknik för att lära agenten tolka sin 
omgivning under kort träning eftersom agenten inte behöver ta hänsyn till vissa irrelevanta 
faktorer, exempelvis ljusförhållanden. 

4.2.3 Agentens output 
Agentens output är de handlingar agenten kan utföra i spelet. Agentens output i min 
spelmiljö är att röra spelaren den kontrollerar, samt att rotera spelaren. I min implementation 
finns det 5 variabler som påverkar vilka handlingar agenten kan utföra. Dessa variabler 
definieras både i DEAgent skriptet som sköter implementationen av agentens handlingar, 
samt i Brain-komponenten eftersom det är i denna komponent det neurala nätverket är 
implementerat. Det neurala nätverket skickar data till DEAgent över vilka handlingar agenten 
bestämmer sig för att utföra och den här datan vidarebefodras till kontrollskriptet som flyttar 
karaktären utefter informationen den tar emot. 
 
Agent-skriptet har även en ärvd variabel som heter DecisionFrequency som styr hur ofta 
agenten väljer att ta beslut. Är den satt till 1 tar agenten ett beslut varje frame och är den satt 
till exempelvis 5 innebär detta att agenten tar beslut var femte frame. Om den är satt till ett 
högre värde än 1 kommer det alltså finnas frames då agenten inte tar ett aktivt beslut, detta 
löses genom att agenten kommer följa samma output som det senast tagna beslutet under 
dessa “passiva” frames. Jag har under min träning valt att sätta denna variabel på 5, då jag 
tagit hänsyn till forskning gjord av Kempka, et al. (2016) inom detta område som 
rekommenderade ett värde mellan 4-10 för optimalt resultat. 
 

4.2.4 Belöningssystem 
Belöningssytemet är en essentiell del av reinforcement learning, det är på grund av ett 
belöningssystem som en agent kan utvecklas till att bli bättre på att utföra önskvärda 
handlingarna. En positiv belöning skickar en signal till agenten att den har gjort något rätt 
och negativ belöning skickar en signal att den har gjort något fel. Dessa belöningssignaler 
används för att korrigera det neurala nätverk som styr agentens handlingar och leder till att 
agenten efter träning utför de handlingar som enligt agentens kännedom oftast leder till 
positiv belöning. ML-Agents använder sig av en reinforcement learning teknik som heter 
Proximal Policy Optimization (PPO) för att bearbeta belöningen och uppdatera det neurala 
nätverket, denna körs i en separat Python process och är implementerad i Tensorflow. Mer 
information om detta finns på ML-Agents github sida, samt i en rapport av Juliani et al. 
(2018). 
  
Min spelmiljö är relativt gles på belöningar, vilket är ett medvetet val eftersom rapporten ska 
undersöka hur olika värden på Curiosity påverkar agentens beteénde. I rapporten av Pathak, 
et al. (2017) där begreppet Curiosity definierades testades tekniken på miljöer helt utan 
belöning och jag gör bland annat med det i åtanke bedömningen att ju färre belöningar en 
miljö har desto större påverkan har Curiosity incitamentet på en agents beteende. 
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Belöningarna i min miljö är därför 1 i belöning för att klara av en bana (gå in i en stjärna) och 
0.05 i belöning för att aktivera en spak.  
Sutton & Barto (2017) beskriver Reinforcement Learning i mycket hög detalj i sin bok 
“Reinforcement Learning: An Introduction”, det är en rekommenderad läsning för den som 
vill bli mer insatt i ämnet. 

4.2.5 Brains 
Brain är en komponent som ingår i Unitys ML-Agent packet. Den här komponenten fyller 
syftet att ta beslut åt agenten och kan genom träning lära sig att ta mer fördelaktiga beslut 
som oftare leder till att agenten belönas. Det är i denna komponent där det neurala nätverk 
som styr agentens handlingar är implementerat. Då man sätter upp en Brain komponent 
finns det vissa parametrar som behövs sättas, bland annat hur mycket inputs det neurala 
nätverket tar in och hur många handlingar agenten kan välja mellan. Handlingarna består av 
ett antal flyttal (floating point values) som Brain-komponenten kan sätta till ett värde mellan 
-1f och 1f. Både den input brain-komponenten får in och den output den ger ifrån sig är 
implementerad i Agent-skriptet, det brain-komponenten gör är att mappa input till rätt output. 
Detta kräver en viss synkronisation mellan dessa två komponenter, då antalet inputs 
Brain-komponenten tar in måste ha samma värde som det antal observationer som är 
implementerade i Agent-skriptet. Det är också rimligt att all output Brain-komponenten ger 
ifrån sig är implementerad i Agent-skriptet för att inte värden ska sättas i onödan. 
Då en agent tränas resulterar detta i en modell-fil som innehåller det tränade neurala 
nätverket. Denna kan sedan bifogas på en brain för att ha en tränad agent i spelmiljön.  

4.2.6 Academy 
Akademin är en komponent som är obligatorisk att ha i sin miljö när man tränar agenter. 
Syftet med den är att synkronisera alla agenter i scenen samt alla Brain-komponenter. Då 
det är vanligt att man tränar med många agenter i gång samtidigt gör detta att de kunskaper 
varje individuell agent lär sig synkroniseras och agenter lär sig av varandra. Detta leder till 
att agenter i regel lär sig snabbare, speciellt vid mer avancerade problem då sannolikheten 
att en agent gör framsteg ökar ju fler agenter som försöker lösa problemen. Akademin kan 
även ha funktioner som behandlar om miljön ska förändras, exempelvis kan en variabel som 
heter MaxSteps sättas som återställer miljön efter att ett antal Steps har uppnåtts. Via 
akademin kan också många andra variabler som är relaterad till agenternas träning sättas, 
bland annat kan man höja TimeScale detta gör att spelet simuleras i en högre hastighet 
vilket är mycket användbart för att effektivisera träningen. 
 
I min implementation sköts återställning av miljön på andra sätt och min användning av 
akademin är främst de standardinställningar som kommer med ML-Agents paketet. En 
funktion jag lagt till är förmågan att ladda in en ny scen då agenter klarat av den nuvarande 
scenen ett antal gånger under träning. Detta har jag gjort för att främja Curriculum Learning 
då jag strävar efter att agenter ska lära sig behärska den nuvarande banan innan de börjar 
tränas på de kommande banorna. 
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4.2.7 Area 
Area är också en komponent som ingår i ML-Agent paketet som kan implementeras på olika 
sätt beroende på hur träningsmiljön ser ut. Area komponenten blir som mest relevant då 
flera agenter tränas samtidigt. Area fungerar då som ett sätt att ha flera miljöer igång 
samtidigt utan att det som händer i en miljö påverkar agenter i ett annat område. Exempelvis 
återställs banan varje gång en agent tar en stjärna under träning. Area-komponenten låter 
mig återställa banan för en agent utan att övriga agenter påverkas, den bidrar med ett 
smidigt sätt att skapa avskiljning mellan agenter där det behövs.  
 
För att skapa en viss varians inom träningsbanorna slumpas positionen för vissa objekt varje 
gång en miljö återställs. Detta innebär att positionen på exempelvis stjärnan, agentens 
startposition eller spakarnas position ändras för varje försök agenter har på en viss 
träningsbana. Detta har syfte att motverka “overfitting” då agenter tvingas få mer generell 
förståelse för spelet eftersom de inte kan förlita sig på att en sekvens av input leder dem till 
belöning.  

4.2.8 Hur träning fungerar 
En agent kan träna upp sitt neurala nätverk då den har samtliga komponenter som nämnts 
ovan. Träningen leder till att det neurala nätverk som styr agentens beslut blir bättre genom 
att agenten oftare tar beslut som leder till att den får belöning. Träning startas via ett 
kommando i kommandotolken och kräver att en process körs i Unity där spelmiljön är 
implementerad samt att en process körs i Tensorflow där det neurala nätverket tränas. 
Under träningen uppdateras det neurala nätverk som styr agentens Brain-komponent 
kontinuerligt så att agenter gör framsteg under träningen. För att justera olika parametrar 
inom träningen finns det en konfigurations-fil där olika värden kan sättas på variabler som 
påverkar hur träningen går till. Jag har följt en guide som finns på Unitys gitHub för 
ML-Agents (“Training with Proximal Policy Optimization” finns bland referenser), där de 
förklarar varje variabel och vilka värden som är rimliga. Dessa har satts efter bästa förmåga, 
dock har sannolikt inte optimala värden satts på alla variabler. En av variablerna i filen är 
Curiosity Strength, och det är effekten av olika värden på den som kommer undersökas för 
att besvara rapportens frågeställning. 
 
En viktig detalj för att träningen inte ska avbrytas är att samtliga agenter och akademin ska 
vara laddade i miljön under hela träningsprocessen. Detta innebär att nya scener inte kan 
laddas in på vanligt sätt eftersom detta hade inneburit att akademin och agenter laddas om, 
vilket leder till att kopplingen till Tensorflow förloras. Mina olika träningsbanorna är 
implementerade i olika scener i Unity, detta krävde att sättet att ladda in scener behövde 
korrigeras för att inte träningen skulle avbrytas. Detta löstes genom att först ladda in en 
startscen som jag kallar för TrainingStart, där samtliga agenter, akademin samt ett 
spelobjekt som heter GameHandler finns. Efter att denna laddats in så laddas träningsbanor 
in additivt och agenterna flyttas mellan dessa.  
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4.3 Utformning av spelets banor 

4.3.1 Träningsbanor 
Spelets träningsbanor är designade efter Curriculum Training-principen vilket innebär att 
svårighetsgraden av banorna stiger gradvis och att agenter till en början tränas på väldigt 
enkla banor för att senare tränas på något svårare banor som ofta introducerar någon form 
av ny mekanik. Mitt sätt att utforma efter Curriculum Learning var inspirerat av en 
exempelmiljö som tillkommer ML-Agents paketet och som beskrivs av Pang et al. (2018) på 
gitHub sidan “Training with Curriculum Learning”. Ett av mina pussel där en agent behöver 
lära sig att putta ett block utförs på nästan identiskt sätt som den exempelmiljön. 
 
De första träningsbanorna fyller syftet att lära agenten hur stjärnan i spelet fungerar och att 
de får belöning då de går in en stjärna. Den första banan är därför en rak korridor där 
stjärnan befinner sig antingen framför eller bakom agenten. Därefter följer några banor där 
agenten behöver navigera något mer utmanande miljöer där den tvingas svänga och 
undersöka sin omgivning lite mer för att hitta stjärnan.  
Efter banorna med navigation följer två banor som introducerar spaken som pusselelement. 
Där den ena är en väldigt liten bana för att agenten snabbt ska gå förståelse för spakar och 
den andra är något mer utmanande. 
För att lära agenten att vissa block kan puttas för att ta sig till högre höjdnivåer tränas den 
först på en bana där den enbart behöver hoppa upp på ett block för att komma åt stjärnan. 
Då den presterar ett bra resultat på denna bana ökar svårighetsgraden genom att placera 
blocket längre bort från stjärnan, så att agenten är tvungen att först putta blocket för att 
sedan hoppa upp på det för att komma vidare. Bilder över alla träningsbanor finns i 
Appendix A. 
 

4.3.2 Utvärderingsbanor 
Då agenten har tränats färdigt kan dess färdigheter testas på ett antal utvärderingsbanor. 
Det viktigaste med dessa banor är att de inte har exakt samma struktur som 
träningsbanorna eftersom syftet med dessa är att utvärdera hur bra generell förståelse 
agenten har för spelet. Dessa har viss varians i svårighetsgrad där vissa är ganska enkla för 
agenter att klara av och vissa sätter dem på prov.  
 
Dessa banor är uppdelade i två distinkta kategorier: navigationsbanor och pusselbanor. 
Navigationsbanor kräver enbart att agenten navigerar genom banan och hinder som spaken 
eller block förekommer inte. Dessa banor ska testa agentens förmåga att röra sig i okända 
miljöer och ett optimalt beteende från agenten är att röra sig över ytor så snabbt som möjligt 
utan att köra fast i icke-optimala rörelsemönster (röra sig fram och tillbaka exempelvis). 
Pusselbanorna har ett eller flera pusselelement och agenten behöver ha viss förståelse för 
hur spaken och blocket fungerar för att klara av dessa. Dessa banor är lite mer öppna än 
navigationsbanorna som mer är utformade som labyrinter. Sammanlagt finns det 8 
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utvärderingsbanor, där hälften har fokus på navigation och hälften på pusselmekaniker. En 
överblick över dessa banor finns i Appendix B. 
 

4.4 Hur data samlas in 
För att utvärdera agenternas prestation på utvärderingsbanorna har jag skrivit ett skript som 
heter StatsHandler som samlar in data under spelets gång och skriver ut denna i en textfil. 
Datan samlas in efter att en agent är färdig med en bana och skriptet sparar sedan undan 
ifall agenten klarade banan och i så fall hur lång tid det tog. En agent klarar inte av en bana 
ifall tiden överskrider en tröskeltid som jag på förhand har bestämt. Under undersökningen 
sattes denna till 10 minuter per bana. Detta är generöst med tid då ingen av banorna bör ta 
mer än någon minut för en människa att klara av, ofta när agenter inte klarar av denna tid 
beror det på att de fastnat i ett rörelsemönster som inte leder dem framåt i banan. Jag ställer 
även in hur många iterationer agenten ska spela igenom banorna, alltså hur många försök 
den får på varje bana. I undersökningen användes 50 iterationer, då detta ger ett ganska 
stort stickprov på hur bra agenterna är på de olika banorna.  
 
Då en agent spelat igenom alla iterationer räknar skriptet ut hur många av försöken som var 
lyckade och ger en procentsats på detta. Den räknar även ut medelvärde för tiden agenten 
klarade banan på under de lyckade försöken, samt en standardavvikelse från det här 
medelvärdet. Detta resultatet skrivs sedan ut en textfil. Datan om varje enskild bana finns 
också sparad i en textfil. Detta gör att ifall man vill öka stickprovet i framtiden så kan man 
enkelt göra det genom att höja iterations-variabeln.  

4.5 Pilottest 
För att testa huruvida miljön var redo för en undersökning så utfördes ett pilottest där en 
agent tränades på träningsbanorna och sedan utvärderades på utvärderingsbanorna. Detta 
gav mig en möjlighet att vara mer förberedd inför undersökningen och gjorde att jag kunde 
identifiera svagheter i de träningsbanor jag förberedde och se vilka moment agenter hade 
svårast att lösa. Curiosity-styrkan var i detta pilottest satt till värdet 0.08 vilket är ett högt 
värde då de högsta rekommenderade värdet för Curiosity-styrka enligt Unitys gitHub ligger 
på 0.1. Agenterna tränades så länge tiden för det här momentet av undersökning tillät, det 
blev sammanlagt 10 miljoner steps.  
Ett problem som jag lade märke till under träning var att då agenter tränades i nya banor 
som skiljde sig mycket från de andra kunde agenten ibland glömma bort bra beteenden den 
lärt sig tidigare under träningen. Detta uppenbarade sig som tydligast på träningsbanan då 
en agent var tvungen att putta ett block för att ta sig upp till en högre nivå där stjärnan 
befinner sig. Detta var en komplicerad bana för agenten att klara av och det tog väldigt 
många steps innan agenten kunde prestera bra resultat. Då det under träning är specificerat 
att agenterna måste ha klarat av en bana 100 gånger sammanlagt innan de kommer vidare 
innebar det att agenter var fast här väldigt länge, tills de slutligen började lära sig att klara av 
banan på ett bra sätt. Jag noterade dock en märkbar försämring i många andra banor då 
agenterna slutligen klarat av denna, speciellt på banor som krävde en hög grad av 
navigationsförmåga. Jag misstänker att försämringen av vissa förmågor i mitt fall beror på att 
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några av vikterna i det neurala nätverket blev överskrivna då de inte visade sig vara 
relevanta på den träningsbanan där agenten satt fast väldigt länge.  
 
Pilottestet har gett mig förståelse över vilken utmaning maskininlärning är som område inom 
AI. Även efter att jag tränat agenten i 10 miljoner steps så klarar den av banorna på ett 
betydligt sämre sätt än vad en mänsklig spelare hade gjort. Många av beteendena som kan 
observeras i den tränade agenten är också något märkliga, den rör sig väldigt ofta 
baklänges, kollar ofta in i väggar och hoppar i princip hela tiden. Jag märkte att de flesta 
framsteg agenten gjorde var i de tidiga delarna av träningen och drog därför slutsatsen att 
träna agenter i 10 miljoner steps är överflödigt och att 1.5 miljoner steps som jag kommer 
använda i den undersökande delen är tillräcklig. Pilottestet gav mig också insikten att det 
förekommer stor varians inom varje försök på en nivå för samma agent. Under pilottestet 
spelade agenter igenom varje bana 5 gånger, men i undersökningen har jag ökat antalet 
iterationer till 50. 
Här är resultatet för pilottestet på spelets utvärderingsbanor: 
 

Run ID: Pilot Test Curiosity Strength: 0.08 Training Steps: 1E+07 

Level (name) Completion Rate (X/5) Time (seconds) 

Navigation 1 5/5 80 

Navigation 2 5/5 248 

Navigation 3 5/5 70 

Navigation 4 4/5 334 

Puzzle 1 5/5 369 

Puzzle 2 5/5 133 

Puzzle 3 4/5 370 

Puzzle 4 1/5 98 

Figur 5: Resultat av pilottest där en agent tränats med en Curiosity-styrka på 0.08 i 10 
miljoner steps. 
 
Tabellen visar att agenten som tränats under pilottestet klarade av de flesta nivåerna, där 
enbart Puzzle 4 tycktes vara för utmanande där den enbart klarade av denna nivå på ett av 
de fem försöken. Agenten tog dock väldigt lång tid på sig på de flesta banorna och en 
människa hade med största sannolikhet klarat av dessa på betydligt kortare tid. 
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5. Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 
Jag kommer i det här kapitlet redovisa resultaten jag fått efter att ha tränat fyra olika agenter 
som enbart skiljer sig åt i Curiosity-styrka. Detta redovisas i tabeller där varje tränad agent 
har en egen tabell med det resultat den fick på varje utvärderingsbana i hänsyn till antal 
avklarade försök och tid på de avklarade försöken. Ett försök anses avklarat ifall den tar sig 
till banans stjärna innan maxtiden har löpt ut. Maxtiden har på de här försöken satts till 600 
sekunder. Tabellerna redovisar tiden som ett medelvärde på de försök där agenten klarade 
av banan. Detta medelvärde tar alltså inte hänsyn till de försök då agenten inte klarat av 
banan eftersom dessa tider är okända, det enda man med säkerhet kan säga är att de är 
över 600 sekunder. Tabellen redovisar även standardavvikelse för varje bana i hänsyn till 
medelvärdet på tiden.  

Run ID: 
Curiosity0 

Curiosity Strength: 0 Training Steps: 1.5E+06 

Level (name) Completion 
Rate (X/50) 

Completion 
percent (%) 

Time 
(seconds) 

Standard 
Deviation 

Navigation 1 0/50 0% X X 

Navigation 2 18/50  36% 291 148 

Navigation 3 50/50 100% 22 18 

Navigation 4 4/50 8% 328 107 

Puzzle 1 19/50 38% 147 125 

Puzzle 2 3/50 6% 313 179 

Puzzle 3 1/50 2% 426 0 

Puzzle 4 0/50 0% X X 

Figur 6: Resultat av utvärdering där en agent utan Curiosity tränats i 1.5 miljoner steps. 
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Run ID: 
Curiosity002 

Curiosity Strength: 0.002 Training Steps: 1.5E+06 

Level (name) Completion 
Rate (X/50) 

Completion 
percent (%) 

Time 
(seconds) 

Standard 
Deviation 

Navigation 1 48/50 96% 146 133 

Navigation 2 49/50  98% 208 127 

Navigation 3 50/50 100% 17 14 

Navigation 4 50/50 100% 53 29 

Puzzle 1 50/50 100% 157 111 

Puzzle 2 50/50 100% 90 63 

Puzzle 3 16/50 32% 268 150 

Puzzle 4 1/50 2% 422 0 

 
Figur 7: Resultat av utvärdering där en agent med Curiosity-styrka 0.002 tränats i 1.5 
miljoner steps. 

Run ID: 
Curiosity033 

Curiosity Strength: 0.033 Training Steps: 1.5E+06 

Level (name) Completion 
Rate (X/50) 

Completion 
percent (%) 

Time 
(seconds) 

Standard 
Deviation 

Navigation 1 31/50 62% 258 171 

Navigation 2 47/50  94% 233 138 

Navigation 3 50/50 100% 39 21 

Navigation 4 28/50 56% 274 132 

Puzzle 1 28/50 56% 345 142 

Puzzle 2 48/50 96% 139 100 

Puzzle 3 22/50 44% 327 169 

Puzzle 4 0/50 0% X X 

Figur 7: Resultat av utvärdering där en agent med Curiosity-styrka 0.033 tränats i 1.5 
miljoner steps. 
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Run ID: 
Curiosity067 

Curiosity Strength: 0.067 Training Steps: 1.5E+06 

Level (name) Completion 
Rate (X/50) 

Completion 
percent (%) 

Time 
(seconds) 

Standard 
Deviation 

Navigation 1 39/50 78% 245 154 

Navigation 2 27/50  54% 324 143 

Navigation 3 50/50 100% 76 42 

Navigation 4 7/50 14% 363 101 

Puzzle 1 40/50 80% 343 122 

Puzzle 2 37/50 74% 268 172 

Puzzle 3 13/50 26% 252 151 

Puzzle 4 0/50 0% X X 

Figur 8: Resultat av utvärdering där en agent med Curiosity-styrka 0.067 tränats i 1.5 
miljoner steps. 
 

Run ID: 
Curiosity1 

Curiosity Strength: 0.1 Training Steps: 1.5E+06 

Level (name) Completion 
Rate (X/50) 

Completion 
percent (%) 

Time 
(seconds) 

Standard 
Deviation 

Navigation 1 50/50 100% 91 50 

Navigation 2 46/50  92% 211 130 

Navigation 3 50/50 100% 40 33 

Navigation 4 33/50 66% 246 162 

Puzzle 1 10/50 20% 320 151 

Puzzle 2 50/50 100% 119 86 

Puzzle 3 8/50 16% 399 116 

Puzzle 4 0/50 0% X X 

Figur 9: Resultat av utvärdering där en agent med Curiosity-styrka 0.1 tränats i 1.5 miljoner 
steps. 
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Level (name) Curiosity: 0 Curiosity 0.002 Curiosity: 0.033 Curiosity: 
0.067 

Curiosity: 0.1 

Navigation 36% 99% 78% 62% 90% 

Puzzle 12% 59% 49% 45% 34% 

Total 24% 79% 64% 53% 62% 

Figur 10: Resultat över hur stor procentandel av spelets nivåer de fyra olika agenterna 
klarade av. Denna tabell hämtar data från tabellerna ovan. 
 

 
Figur 11: Grafen visualiserar data från tabellerna ovan. Totalt gjordes 50 försök på varje 
enskild bana, vilket innebär att 200 försök gjordes på navigationsbanor och pusselbanor 
vardera. Sammanlagt gjordes det 400 försök per agent, kolumnen “All Levels” visar hur 
många försök agenten sammanlagt klarade av. 
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Figur 12: Grafen visar medelvärdet för avklaringstiden på varje bana för varje agent. Här 
eftersträvas alltså ett så lågt värde som möjligt. Då en agent inte finns med på någon av 
kolumnerna innebär det att agenten inte klarade av den banan på något av sina försök. 

5.2 Analys 
Vid första anblick på resultatet är det tydligt att agenter som tränats med Curiosity presterar 
bättre på i princip samtliga av spelets banor. Samtliga agenter med Curiosity klarade av 
betydligt fler försök än agenten utan Curiosity. Den agent som presterade bäst i min 
undersökning var den med Curiosity-styrkan 0.002. Detta var alltså den agent med lägst 
Curiosity-styrka av de agenter som tränades med Curiosity.  
Övriga agenter med Curiosity hade ett ganska liknande resultat, där agenten med 
Curiosity-styrkan 0.067 presterade något sämre än övriga agenter. Detta resultat antyder att 
ett väldigt lågt värde på Curiosity-styrkan leder till agenter som presterar bättre i min 
spelmiljö. 
 
Tidsmässigt presterar också agenten med Curiosity-styrkan 0.002 märkbart bättre än övriga 
agenter. Den presterar bäst tid på 5 av de 8 banorna, och övriga banor är uppvisar näst bäst 
resultat på. Tidsaspekten för varje bana styrker alltså resultatet att agenten med 0.002 i 
Curiosity-styrka är den agent som presterar bäst i undersökningen. Övriga agenter presterar 
ungefär lika bra då det kommer till tidsaspekten, där viss variation sker banorna emellan. 
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Standardavikelsen som försöken har uppvisat är i regel väldigt hög för i princip alla agenter 
och banor. Detta betyder att det sker stor varians försöken emellan, vilket till viss del gör 
medelvärdet av tiden till en ganska svag indikator till hur lång tid en agent tar på sig att klara 
av en viss bana. Detta kan ses som ett dåligt resultat ifall konsistens försöken emellan är 
något som värderas högt. I det här sammanhanget ser jag främst detta som en indikation på 
att många avklarade försök per bana är nödvändiga för att få fram ett tillförlitligt värde på 
medelvärdet av tiden. Detta innebär att medelvärdet av tiden på de banor där agenterna inte 
har många avklarade försök bör ses på med viss skepticism då det i regel förekommer 
väldigt stor variation försöken emellan.  
 
Då agenterna observerats under utvärderingens gång har vissa skillnader i rörelsemönster 
agenterna emellan kunnat observeras. Värt att notera är att dessa observationer är mina 
egna uppfattningar och tolkningar. Detta kan alltså inte ses som vetenskapligt objektiv fakta, 
utan är enbart min personliga åsikt som skribent för rapporten.  
En tydlig observation är att agenten som har tränats utan Curiosity har en stark tendens till 
att fastna i rörelsemönster. Denna agent kan beskrivas som mer statisk eftersom den visat 
sig mindre benägen att pröva andra vägar då den inte klarar av en bana. Ofta kan den röra 
sig fram och tillbaka i en korridor och upprepa samma rörelser tills tiden löper ut. Detta 
beteende är enligt mig den största orsaken till att agenten klarat av relativt få banor i 
undersökningen. För övrigt tycker jag att den rör sig på ett bra sätt och spelar spelet på ett 
naturligt sätt, alltså på ett sätt som känns intuitivt för en människa. 
 
Samtliga agenter som tränats mer Curiosity visar på ett mer dynamiskt rörelsemönster där 
de sällan kör fast i banorna på samma sätt som agenten som tränats utan Curiosity. 
Agenten som har Curiosity-styrkan 0.002 spelar spelet på ett sätt som är väldigt likt agenten 
utan Curiosity, med skillnaden att den ofta prövar nya tillvägagångssätt vid de tillfällen där 
agenten utan Curiosity körde fast. 
 
Agenterna med Curiosity-styrkorna 0.033, 0.067 och 0.1 visade upp ett rörelsemönster som 
skiljde sig från de andra två agenterna. Det rörelsemönster dessa visade upp såg mer 
slumpartat ut och mindre målinriktat än de övriga två. Detta uppvisade sig bland annat 
genom att de tenderar att rotera karaktären väldigt mycket, de rör sig ofta i sick-sack och 
väldigt ofta rör de sig åt ett annat håll än det som de kollar åt. Dessa rörelsemönster är 
osannolikt optimala beteenden för att klara av banor och min teori är att de har uppstått på 
grund av att dessa agenter har högre Curiosity-styrka än de två ovannämnda agenterna. 
Agenten med Curiosity-styrkan 0.002 visade upp detta i betydligt mindre grad, så jag 
bedömer att dessa tre agenter har ett för högt värde i Curiosity-styrka och att detta påverkar 
deras prestation negativt. Min bedömning är att agenter som tränas med högre 
Curiosity-styrka därför tenderar att ta efter beteenden som belönas av Curiosity-incitamentet, 
men som inte nödvändigtvis är optimalt till att klara spelet. 
 
Det har varit tydligt att samtliga agenter hade svårare att klara av banorna där pussel 
förekom. Detta var ett förväntat resultat då dessa banor ofta innehåller fler moment och 
därför har en högre svårighetsgrad. Framförallt var det momentet att putta ett block för att 
sedan hoppa upp på detta som tycktes svårast för agenterna att lösa. Denna typ av block 
förekommer på banorna “Puzzle 3” och “Puzzle 4”. Blocket har ingen inbyggd 
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belöningsfunktion, så därför måste agenten enbart genom Curiosity-incitamentet och tidigare 
erfarenheter med block (under träningen) ha skapat sig en förståelse för hur de kan klara av 
banor genom att putta blocken på rätt sätt. Agenten med Curiosity-styrkan 0.033 var den 
som fick bäst resultat på banan “Puzzle 3” och det kunde även observeras att denna agent i 
regel putte blocket mer än övriga agenter. Agenten utan Curiosity fick väldigt dåligt resultat 
på bägge dessa banor, resultatet pekar alltså på att Curiosity hjälper agenterna till att klara 
av den här typen av pussel, dock anser jag inte att det går att göra några starka slutsatser 
över vilken Curiosity-styrka som lämpar sig bäst på den här typen av problemlösning utifrån 
resultatet.  
Pusslet att dra i en spak för att öppna stängda dörrar var betydligt lättare för agenterna att 
lösa. Detta antas bero på att spaken i sig ger en belöning och att agenter därför har ett 
tydligt belöningsincitament att dra i spakar. Det jag observerat från försöken är att agenten 
utan Curiosity och agenten med Curiosity-styrkan 0.002 ofta var snabbare att identifiera 
spakar och dra i dem än övriga agenter. Detta antas bero på att belöningen som spaken ger 
agenten prioriteras högre för dessa agenter än för agenter där Curiosity-incitamentet ger 
dem hög belöning. 

5.3 Slutsatser 
Tekniken Curiosity har definitivt varit en tillgång som har lett till att agenter har fått bättre 
resultat på i stort sett samtliga av spelets banor. Den största orsaken till detta beror på att 
agenten som tränades utan Curiosity tenderar att köra fast på många banor, då den ofta 
fastnar i rörelsemönster som inte leder den framåt. Det visade sig att det räckte med att ge 
en agent en mycket låg belöning från Curiosity-incitamentet för att detta negativa betéende 
skulle tränas bort och en agent som tränades med Curiosity-styrkan 0.002 gjorde en 
märkbar förbättring i undersökningens utvärderingsbanor.  
 
De övriga agenter som tränats med Curiosity visade en förbättring då man jämför med 
agenten utan Curiosity, men dock ett sämre resultat än agenten med Curiosity-styrkan 
0.002. En bedömning man kan göra är att agenterna med Curiosity-styrkorna 0.033, 0.067 
och 0.1 hade ett för högt värde i Curiosity-styrkan och att detta ledde till negativa bieffekter. 
En bieffekt som observerats är att dessa agenter tycks röra sig mindre målmedvetet och 
anamma rörelsemönster som inte ser optimala ut. Detta kan grunda sig i att 
Curiosity-incitamentet under träning belönar agenter då de misslyckas med att förutspå 
nästa steg i framtiden. En förklaring kan vara att dessa agenter spelade på ett sätt som 
gjorde det svårt för dem att göra denna förutsägning genom att exempelvis rotera karaktären 
väldigt mycket samt röra karaktären baklänges och i sidled för att på så sätt få mer 
belöningar från Curiosity-incitamentet.  
Slutsatsen som kan dras är att ett mycket lågt värde på Curiosity-styrkan är fördelaktigt i den 
här spelmiljön, där agenten med Curiosity-styrka 0.002 presterade märkbart bättre än övriga 
agenter. Det är dock värt att notera att detta kan skilja sig i andra spelmiljöer där agentens 
mål och externa belöningar ser annorlunda ut. 
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6. Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 
Denna rapport har använt sig av Unity-verktyget ML-Agents till att bygga upp en spelmiljö 
där agenter tränats med hjälp av neurala nätverk och reinforcement learning. Miljön har 
utmanat agenterna med labyrintliknande banor där vissa även har enkla pusselmekaniker. 
Agenterna har sedan använts för att göra en undersökning om hur belöningssystemet 
Curiosity påverkar agentens förmåga att efter träning klara av för dem nya banor. Denna 
undersökning gjordes genom att träna 5 olika agenter under samma förhållanden där enbart 
styrkan på Curiosity-incitamentet skiljde dem åt. De olika Curiosity-styrkor som undersöktes 
var styrkorna: 0, 0.002, 0.033, 0.067 och 0.1. Dessa agenter utvärderades genom att spela 
igenom 8 utvärderingsbanor med varierande svårighetsgrad för att se vilken av agenterna 
som klarade av flest banor. Varje bana spelades igenom 50 gånger och antalet avklarade 
försök och tiden det tog för agenten att klara av varje bana antecknades.  
Resultatet visade att samtliga agenter som tränats med Curiosity presterade betydligt bättre 
än agenten som tränats utan Curiosity. Antalet avklarade försök på utvärderingsbanorna 
ökade med 121%-231% då agenter tränades med Curiosity. Agenterna som tränats med 
Curiosity visade viss variation i hur bra de klarade av spelets banor. Den agent som 
presterade bäst var den med Curiosity-styrkan 0.002. Agenter som tränats med Curiosity 
visade sig mer benägna att undersöka banorna, vilket gjorde att de inte körde fast lika ofta 
som agenten som tränats utan Curiosity. Agenterna med Curiosity-styrkorna 0.033, 0.067 
och 0.1 anses dock ha ett för högt värde på sin Curiosity-styrka då de uppvisat ett sämre 
resultat, samt ett rörelsemönster som anses icke-optimalt då de jämförs med agenten med 
Curiosity-styrkan 0.002. Överlag visade samtliga agenter en hög standardavvikelse, vilket 
innebär att det förekom hög varians försöken emellan. 

6.2 Diskussion  
Denna rapport har påvisat att Curiosity-tekniken kan vara ett stort stöd till Reinforcement 
Learning och att agenter som tränats med denna teknik inte kör fast i banorna lika ofta, utan 
tenderar att pröva nya vägar då den ställs inför en utmaning.  
I rapporten av Pathak et al. (2017) där Curiosity-tekniken jag använder introducerades visar 
också en stark koppling till att Curiosity är positivt till navigeringsproblem för agenter. 
Tekniken testades där i VizDoom miljön med olika svårighetsgrader och även för dem 
presterade agenter som tränats med Curiosity betydligt bättre än de som tränats utan. De 
noterade att ju mer glest det var med belöningar i miljön desto tydligare visade det sig att 
Curiosity var en styrka för agenter. Jag skulle säga att mitt resultat stärker detta samband. 
Den enda nivån där agenten utan Curiosity visade lika bra resultat som övriga agenter var 
banan “Navigation 3”, som är en öppen bana där stjärnan tydligt står i mitten. På övriga 
banor där agenten behövde röra sig runt mer och utforska för att hitta stjärnan presterade 
agenten utan Curiosity betydligt sämre än övriga. Pathaks undersökning har dock skiljt sig 
lite från min då deras agenter tränas och utvärderas på samma banor, dock med ett visst 
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element av slump. Mitt resultat bidrar därför med att visa att agenter med Curiosity även 
presterar bättre på banor som de tidigare aldrig har tränats på.  
 
De användningsområdena som har nämnts för denna typ av agenter inom spel är bland 
annat att använda agenter som speltestare, framför allt inom spel som förlitar sig på 
procedurellt genererat innehåll. Användning som bottar i diverse spelgenrer, exempelvis 
FPS-spel, har också påpekats som en möjlighet. Agenterna jag tränat upp i den här 
rapporten håller inte tillräckligt hög kvalité för att kunna användas inom detta, men 
undersökningen visar ändå att Curiosity tekniken löser vissa problem som maskininlärda 
agenter ofta stöter på. Värt att notera är att ett mycket lågt värde på Curiosity-styrka har visat 
sig ge det beteende som ser mest naturligt ut enligt min åsikt, därför tycks detta vara mest 
lämpligt ifall Curiosity ska användas inom maskininlärda bottar. Det hade sparat in mycket 
utvecklingstid ifall bottar kan tränas upp genom maskininlärning då det i regel är en 
komplicerad och tidskrävande process att skriva bra kod för den sortens AI.  
 
Att använda maskininlärda agenter som speltestare är en idé som Ortega et al. (2013) 
tidigare undersökt. De kom fram till slutsatsen att deras metoder inte riktigt når upp till att 
skapa agenter av den kvalité de eftersöker och att framsteg inom forskningen för området 
krävs för att uppnå detta. Deras metod har till stor del bestått av att använda användardata 
från spelare som spelat spelet Super Mario Bros, de har alltså använt ett annat 
tillvägagångssätt än vad jag gjort. Deras rapport belyser dock att det även i enkla spelmiljöer 
är en svår uppgift att skapa agenter som spelar spel på ett sätt som liknar människors och 
att spelindustrin är i behov av nya tekniker för att göra detta möjligt. Det är därför viktigt att 
göra den här typen av undersökningar och Curiosity har visat sig lösa vissa av problemen 
som kan uppstå vid reinforcement learning.  

6.3 Samhälleliga och etiska aspekter 
Juliani et al. (2018) belyser i sin rapport att maskininlärda agenter kan ha nytta även utanför 
spelmiljöer. De nämner att spelmiljöer ofta används för att ta fram algoritmer som kan göra 
nytta på AI som används i den riktiga världen. Bland annat har spelmiljöer använts för att 
träna självgående robotar för att sedan implementera den tränade modellen på robotar i 
verkligheten. Vinnova (2018) gjorde en kartläggning om potential för AI och maskininlärning 
inom svensk industri och svenska samhället. Här beskrivs det att potential för AI syns inom 
väldigt många områden, bland annat diskuteras användningsområden för att göra 
gruvarbete säkrare med autonoma funktioner i fjärrstyrda fordon som utvecklas genom 
maskininlärning. Det finns mycket tyder att maskininlärning kan leda till många positiva 
förändringar för samhället framöver och därför kan forskning inom området anses ha stor 
samhällelig nytta. Arbetet i den här rapporten är i första hand inriktad på 
användningsområden inom spelutveckling. Tekniken Curiosity som undersöks kan dock ha 
användningsområden även utanför spelindustrin, med tanke på att väldigt många andra 
maskininlärningstekniker har visat sig ha samhällelig nytta. 
 
Etiska aspekter är främst relevant inom arbeten som behandlar människor, exempelvis som 
deltagare i en undersökning. Då mänskliga deltagare används inom någon form av 
undersökning eller experiment finns det viktiga riktlinjer som skall följas, dessa 
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sammanfattas av Vetenskapsrådet (2002) till fyra krav som forskning som behandlar 
människor måste uppfylla. Dessa krav handlar bland annat om att deltagare ska vara fullt 
informerade om deras uppgift som deltagare, att de när de vill får avbryta sitt deltagande, att 
deltagarens samtycke är obligatorisk samt att deltagare inte får utsättas för påtryckningar 
eller påverkan i deras beslut huruvida de ska delta i undersökningen eller inte. Då min 
undersökning inte använt sig av mänskliga deltagare så är dessa krav något som inte har 
behövts tas i beaktning. Ifall undersökningen i framtida arbeten ska behandla mänskliga 
deltagare, för att exempelvis få resultat om hur mänskliga spelare spelar spelet, är dock 
dessa krav något som skall följas. 

6.4 Framtida arbete 
Detta arbetet har belyst att det kan vara svårt att lära agenter att spela spel på ett bra sätt i 
miljöer där antalet belöningar är få. Nyttan av tekniken Curiosity har visats tydligt då den 
jämförts med en agent som saknar den här typen av incitament. En intressant framtida 
undersökning hade kunnat vara att jämföra Curiosity-tekniken med andra tekniker som är 
framtagna i liknande syften. I rapporten av Pathak et al. (2017) nämns bland annat tekniker 
som “empowerment” och “state visitation counts” som alternativa sätt att uppnå det som 
Curiosity är skapad för. En jämförelse av olika tekniker hade varit intressant i syftet av att få 
en bild över fördelar och nackdelar med olika metoder som uppmuntrar utforskning hos 
agenter.  
 
En liknande undersökning hade också kunnats göra som tar mer hänsyn till över hur lång tid 
agenter tränas. Exempelvis kan en agent med Curiosity och en utan tränas och evalueras 
vid olika steps i träningen för att se ifall agenter utan Curiosity presterar mer jämlikt ju mer 
den tränas. Att undersöka prestationer i olika steg i träningen skulle kunna ge upphov till nya 
samband. En möjlighet som den här rapporten inte undersöker är ifall det kan vara så att 
agenter med Curiosity lär sig snabbare, men att agenter utan Curiosity eventuellt kommer 
ikapp då de tränas under tillräcklig tid. 
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Appendix A 
Träningsbanor 

 
Figur 13: (Straight) Den första och enklaste testbanan. 
 

 
Figur 14: (T-Turn) Något svårare bana där agenten behöver svänga för att nå stjärnan. 
 

34 



 
Figur 15: (Maze) Samma principer som agenten tidigare lärt sig, men en bana av större 
storlek. 
 

 
Figur 16: (Narrow) Denna banan byggdes då jag identifierade att agenter hade problem med 
att upptäcka och ta sig igenom trånga gångar. 
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Figur 17: (Rooms) En labyrintliknande bana där stjärnan börjar i ett slumpvist valt rum och 
agenten behöver öva på att navigera genom trånga nivåer och täcka stor yta på kort tid. 
 

 
Figur 18: (Slope) Stjärnan befinner sig på högre höjd så agenten måste gå på sluttande golv 
för att komma åt den. 
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Figur 19: (Jump 1) På den här banan måste agenten hoppa för att ta sig upp till en högre 
mark där stjärnan befinner sig. 
 

 
Figur 20: (Lever 1) Här introduceras spaken. 
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Figur 21: (Lever 2) En mer utmanande bana med spakar. Bägge behöver dras och den 
kombinerar utmaningen i Narrow med att agenten behöver ta sig igenom en trång gång. 
 

 
Figur 22: (Jump 2) Här befinner sig stjärnan på en något högre höjd än i Jump 1. Spelaren 
kan inte direkt hoppa till denna höjden utan måste hoppa på blocket för att ta sig dit upp. 
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Figur 23: (Jump 3) Samma layout som Jump 2, dock befinner sig blocket längre ifrån väggen 
så agenten måste lära sig att putta det närmare. Den rosa marken innebär att det är en 
blockDestroyer där som återställer blockets position vid kontakt. Detta är till för att förhindra 
att blocket fastnar vid väggen och inte kan putta närmare stjärnan. 
 
 
 
Appendix B 
Utvärderingsbanor 

 
Figur 24: (Navigation 1) Den här banan är mycket enkel, agenten behöver bara följa 
labyrinten som leder till stjärnan. 
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Figur 25: (Navigation 2) På den här banan finns det olika rum där de flesta leder till så 
kallade Dead-ends. Agenten måste kunna navigera in och ut genom dessa rum och utforska 
omgivningen på ett acceptabelt sätt. 

 
Figur 26: (Navigation 3) Den här banan är lite mer öppen, dock befinner sig stjärnan på en 
högre höjd så agenten måste navigera ut till det större rummet och sedan hoppa upp på en 
högre nivå för att nå stjärnan. 
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Figur 27: (Navigation 4) Detta är en något längre labyrint. Den innehåller även tre olika 
höjdnivåer, så agenten måste hoppa upp till en högre nivå vid två tillfällen för att ta sig till 
stjärnan. 
 

 
Figur 28: (Puzzle 1) Agenten behöver dra i bägge spakarna för att öppna de två portar som 
hindrar framfarten mot stjärnan. 
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Figur 29: (Puzzle 2) På den här banan är det en spak som ska dras för att öppna porten som 
leder till stjärnan. Spaken och stjärnan befinner sig på en högre höjdnivå än agenten, så 
agenten måste gå upp för en sluttning för att ta sig vidare. 
 

 
Figur 30: (Puzzle 3) Det är svårt att se på bilden, men spaken befinner sig på en högre höjd 
som kräver att agenten puttar blocket och hoppar upp på denna för att ta sig upp på samma 
höjdnivå. Spaken öppnar då porten på den lägre höjdnivån som leder till stjärnan. Den rosa 
marken innebär att det är blockDestroyers där som nollställer blockets position (så att 
blocket inte fastnar intill väggen). 
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Figur 31: (Puzzle 4) Spelaren behöver dra i spaken som öppnar en port vilket gör blocket 
tillgängligt för spelaren. Blocket ska sedan puttas mot de grå pelare bredvid där spelaren 
startar för att ta sig upp till stjärnan. 
 
Appendix C 
Programkod 
Notera att vissa variabler i koden nedan kan ha värden som skiljer sig från de som använts i 
undersökningen. Detta på grund av att vissa värden har ändrats i Unitys editor och dessa 
ändringar reflekteras inte i programkoden. 
 
DEAgent 

● using System.Collections;  

● using System.Collections.Generic;  

● using UnityEngine;  

● using MLAgents;  

●   

● public class DEAgent : Agent  

● {  

●     // Agent get rewards by interacting with certain objects in the game. This 
struct is made to store information about what object gives how much reward.  

●     public struct AgentReward  

●     {  

●         public string objectTag;  

●         public float rewardValue;  

●   

●         public AgentReward(string _tag, float _value)  

●         {  

●             objectTag = _tag;  

●             rewardValue = _value;  

●         }  
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●     }  

●   

●     public string[] rewardTags = { "goal", "lever", "guard", "hiddenReward" }; // 
The tag and amount arrays should be in sync so that rewardTags[0] gives 

rewardAmount[0] etc.. I think a multidimensional array could be used, but then 

values couldn't be set in the editor.  

●     public float[] rewardAmount = { 1f, 0.25f, -0.5f, 0.10f };  

●   

●     public string[] detectableObjects = { "wall", "ground", "lever", "roof", 
"gate", "goal", "block", "blockDestroyer" }; // What kind of objects the agent are 
able to see, and take into consideration when making decisions.  

●   

●   

●     private GameObject player;  

●     private List<AgentReward> agentRewards = new List<AgentReward>();  

●     private int leversPulled = 0; // An integer that keeps track of how many levers 
an agent has pulled in the level.  

●     private bool seeingGoal = false; // Keeps track of whether the agent has seen a 
goal during the last half second (it gets this information from the 

ModifiedRayPerception script). The purpose of these bools are explained a bit more 

in that script.  

●     private bool seeingLever = false;  

●     private bool seeingPushBlock = false;  

●   

●     private UnityStandardAssets.Characters.FirstPerson.DEFPSController 
fpsController;  

●     private DEAcademy academy;  

●     private ModifiedRayPerception rayPerception;  

●     private DEArea area;  

●     private CharacterController characterController;  

●   

●     public override void InitializeAgent() // This function assumes that this 
script is on the same gameObject as the fpscontroller, rayperception and 

characterController. Otherwize the agent won't work.  

●     {  

●         base.InitializeAgent();  

●         player = this.gameObject;  

●         fpsController = 

player.GetComponent<UnityStandardAssets.Characters.FirstPerson.DEFPSController>();  

●         academy = FindObjectOfType<DEAcademy>();  

●         rayPerception = GetComponent<ModifiedRayPerception>();  

●         characterController = player.GetComponent<CharacterController>();  

●   

●         // Set rewards  

●         for(int i = 0; i < rewardTags.Length; i++)  

●         {  

●             if (rewardAmount.Length < i + 1)  

●             {  

●                 Debug.Log("Reward tags and amount is out of sync, breaking 
operation");  

●                 break;  

●             }  

●             else  

●             {  
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●                 agentRewards.Add(new AgentReward(rewardTags[i], rewardAmount[i]));  

●             }  

●         }  

●     }  

●   

●     public override void CollectObservations()  

●     {  

●         base.CollectObservations();  

●   

●         float rayDistance = 50f; // How long raycasts should the agent cast.  

●         float[] mainRayAngles = { 50f, 90f, 130f, 110f, 70f, 80f, 100f, 60f, 120f 
}; // the ray angles in the same height as the agent. We have more here because 
precision is more important.  

●         float[] secondaryRayAngles = { 90f, 120f, 60f }; // The agent cast rays in 
these angles angled up and down. I assumed that these wasn't as important and had 

fewer angles here to save performance and improve training speed.  

●         AddVectorObs(rayPerception.Perceive(rayDistance, mainRayAngles, 

detectableObjects, 0f, 0f));  

●         AddVectorObs(rayPerception.Perceive(rayDistance, secondaryRayAngles, 

detectableObjects, 0f, 23f)); // Rays angled up  

●         AddVectorObs(rayPerception.Perceive(rayDistance, secondaryRayAngles, 

detectableObjects, 0f, 12f)); // Rays angled up, but slightly less so  

●         AddVectorObs(rayPerception.Perceive(rayDistance, secondaryRayAngles, 

detectableObjects, 0f, -24f)); // Rays angled down  

●   

●         Vector3 velocity = characterController.velocity;  

●         AddVectorObs(velocity); // The agent also takes it's velocity into 
consideration when making decisions.  

●   

●         float yRotation = transform.rotation.y;  

●         AddVectorObs(yRotation); // The agent also takes it's y-rotation into 
consideration.  

●   

●         AddVectorObs(leversPulled); // It also takes into consideration how many 
levers it has pulled during the current level.  

●     }  

●   

●     public override void AgentAction(float[] vectorAction, string textAction)  

●     {  

●         base.AgentAction(vectorAction, textAction);  

●   

●         fpsController.SendInput(vectorAction[0], vectorAction[1], vectorAction[2], 

vectorAction[3], vectorAction[4]); // The vectorActions are defined in the agents 
brain.  

●     }  

●   

●   

●     public void AddInteraction(string _tag) // This function is called upon from 
scripts that have reward attached to them.   

●     {  

●         if (_tag == "goal")  

●         {  

●             AddReward(FindRewardAmount(_tag));  

●             academy.LevelComplete();  

45 



●             Done();  

●         }  

●         else if (_tag == "lever")  

●         {  

●             leversPulled++;  

●             AddReward(FindRewardAmount(_tag));  

●         }  

●         else  

●         {  

●             AddReward(FindRewardAmount(_tag));  

●         }  

●     }  

●   

●     private float FindRewardAmount(string _tag) // Here it goes through the 
agentRewards list and checks if the tag is in there, if it's not it gives it 0 in 

reward.  

●     {  

●         foreach(AgentReward agentReward in agentRewards)  

●         {  

●             if(agentReward.objectTag == _tag)  

●             {  

●                 Debug.Log("Reward added " + _tag);  

●                 return agentReward.rewardValue;  

●             }  

●         }  

●         Debug.Log("Couldn't find reward for " + _tag);  

●         return 0;  

●     }  

●   

●     public int GetLeversPulled()  

●     {  

●         return leversPulled;  

●     }  

●   

●     public void SetArea(DEArea _area)  

●     {  

●         area = _area;  

●         leversPulled = 0;  

●     }  

●   

●     public void SetObjectsInSight(bool _goal, bool _lever, bool _pushBlock) // The 
modifiedRayPerception script calls this function to set whether the agent sees any 

of those objects.   

●     {  

●         seeingGoal = _goal;  

●         seeingLever = _lever;  

●         seeingPushBlock = _pushBlock;  

●     }  

●   

●     public bool GetSeeingGoal()  

●     {  

●         return seeingGoal;  

●     }  

●   
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●     public bool GetSeeingLever()  

●     {  

●         return seeingLever;  

●     }  

●   

●     public bool GetSeeingPushBlock()  

●     {  

●         return seeingPushBlock;  

●     }  

●   

●     public override void AgentReset()  

●     {  

●         base.AgentReset();  

●         leversPulled = 0;  

●   

●         if(area != null)  

●         area.ResetArea();  

●     }  

● }  

 
DEAcademy 

● using System.Collections;  

● using System.Collections.Generic;  

● using UnityEngine;  

● using MLAgents;  

● using UnityEngine.SceneManagement;  

●   

● public class DEAcademy : Academy  

● {  

●     private int levelCompletes;  

●     [SerializeField] private int maxLevelCompletes = 20;  

●     [SerializeField] private bool training = true;  

●   

●     public override void AcademyReset()  

●     {  

●         base.AcademyReset();  

●   

●         levelCompletes = 0;  

●     }  

●   

●     public override void AcademyStep()  

●     {  

●         base.AcademyStep();  

●     }  

●   

●     public override void InitializeAcademy()  

●     {  

●         base.InitializeAcademy();  

●     }  

●   

●     public void LevelComplete()  

●     {  

●         if (training)  
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●         {  

●             levelCompletes++;  

●   

●             if (SceneManager.sceneCountInBuildSettings <= 2) // If there is only 
one training level, don't bother trying to load in the next one.  

●                 return;  

●   

●             if (levelCompletes >= maxLevelCompletes) // Loads next level if agents 
manage to beat the level a specified amount of times.  

●             {  

●                 LevelHandler.instance.LoadNextLevel();  

●                 levelCompletes = 0;  

●             }  

●         }  

●     }  

● }  

 
DEArea 

● using System.Collections;  

● using System.Collections.Generic;  

● using UnityEngine;  

● using MLAgents;  

●   

● public class DEArea : Area  

● {  

●   

●     private DEObject[] allObjects; // All objects that need to be reset when an 
area resets inherits from DEObject.  

●     private PlayerMain player;  

●     // Start is called before the first frame update  

●     void Start()  

●     {  

●         allObjects = transform.GetComponentsInChildren<DEObject>();  

●         player = transform.GetComponentInChildren<PlayerMain>();  

●     }  

●   

●     public void SetPlayer(PlayerMain _player)  

●     {  

●         player = _player;  

●     }  

●   

●     public GameObject GetPlayer()  

●     {  

●         if (player != null)  

●             return player.gameObject;  

●         else  

●             return null;  

●     }  

●   

●     public override void ResetArea()  

●     {  

●         if (allObjects.Length > 0)  

●         {  
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●             foreach (DEObject dEObject in allObjects) // Triggers the reset 
function for all objects.   

●                 dEObject.Reset();  

●         }  

●   

●         if(player != null) // When training the player is often moved into the 
scene after the scene has loaded and the start function of this script has been 

performed. Therefore player is not included in allObjects and needs to be handled 

seperatly.  

●         player.Reset();  

●     }  

● }  

 
ModifiedRayPerception 

● using System.Collections.Generic;  

● using UnityEngine;  

●   

● namespace MLAgents  

● {  

●   

●     /// <summary>  

●     /// Ray perception component. Attach this to agents to enable "local 
perception"  

●     /// via the use of ray casts directed outward from the agent.   

●     /// </summary>  

●     public class ModifiedRayPerception : MonoBehaviour  

●     {  

●         List<float> perceptionBuffer = new List<float>();  

●         Vector3 endPosition;  

●         RaycastHit hit;  

●   

●         // The following bools are there too make it necessary for the agent to 
actually see some certain objects before activating them.  

●         // It's a minor detail but I didn't want the agent to for example 
accidentally walk into a goal without first seeing it, since that would reward the 

agent without the agent knowing what for.  

●         // I use a timer, so if the agent has seen a goal within the last half 
second he will be able to activate it.  

●   

●         private bool foundGoal = false;  

●         private bool foundLever = false;  

●         private bool foundPushBlock = false;  

●   

●         private float goalCooldownTime = 0.5f;  

●         private float leverCooldownTime = 0.5f;  

●         private float pushBlockCooldownTime = 0.5f;  

●   

●         private float goalTimer = 0;  

●         private float leverTimer = 0;  

●         private float pushBlockTimer = 0;  

●   

●         /// <summary>  
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●         /// Creates perception vector to be used as part of an observation of an 
agent.  

●         /// </summary>  

●         /// <returns>The partial vector observation corresponding to the set of 
rays</returns>  

●         /// <param name="rayDistance">Radius of rays</param>  

●         /// <param name="rayAngles">Anlges of rays (starting from (1,0) on unit 
circle).</param>  

●         /// <param name="detectableObjects">List of tags which correspond to object 
types agent can see</param>  

●         /// <param name="startOffset">Starting heigh offset of ray from center of 
agent.</param>  

●         /// <param name="endOffset">Ending height offset of ray from center of 
agent.</param>  

●         public List<float> Perceive(float rayDistance,  

●             float[] rayAngles, string[] detectableObjects,  

●             float startOffset, float endOffset)  

●         {  

●             perceptionBuffer.Clear();  

●             // For each ray sublist stores categorial information on detected 
object  

●             // along with object distance.  

●             foreach (float angle in rayAngles)  

●             {  

●                 endPosition = transform.TransformDirection(  

●                     PolarToCartesian(rayDistance, angle));  

●                 endPosition.y = endOffset;  

●                 if (Application.isEditor)  

●                 {  

●                     Debug.DrawRay(transform.position + new Vector3(0f, startOffset, 
0f),  

●                         endPosition, Color.blue, 0.05f, true);  

●                 }  

●   

●                 float[] subList = new float[detectableObjects.Length + 2];  

●                 if (Physics.SphereCast(transform.position +  

●                                        new Vector3(0f, startOffset, 0f), 0.5f,  

●                     endPosition, out hit, rayDistance))  

●                 {  

●                     for (int i = 0; i < detectableObjects.Length; i++)  

●                     {  

●                         if 
(hit.collider.gameObject.CompareTag(detectableObjects[i]))  

●                         {  

●                             subList[i] = 1;  

●                             subList[detectableObjects.Length + 1] = hit.distance / 

rayDistance;  

●   

●                             // I modify the script here  

●                             // Basically store information on whether the agent saw 
any goals, levers or pushblocks.  

●                             string hitTag = hit.collider.gameObject.tag;  

●                             if (hitTag == "goal")  

●                             {  
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●                                 foundGoal = true;  

●                                 goalTimer = 0;  

●                             }  

●                             else if (hitTag == "lever")  

●                             {  

●                                 foundLever = true;  

●                                 leverTimer = 0;  

●                             }  

●                             else if (hitTag == "block")  

●                             {  

●                                 foundPushBlock = true;  

●                                 pushBlockTimer = 0;  

●                             }  

●                             // End of modification  

●                             break;  

●                         }  

●                     }  

●                 }  

●                 else  

●                 {  

●                     subList[detectableObjects.Length] = 1f;  

●                 }  

●   

●                 perceptionBuffer.AddRange(subList);  

●             }  

●             // I modify the script here  

●             // Here I send information to the agent if he found any goals, levers 
or pushblocks.  

●   

●             goalTimer += Time.deltaTime;  

●             leverTimer += Time.deltaTime;  

●             pushBlockTimer += Time.deltaTime;  

●             if (goalTimer > goalCooldownTime)  

●             {  

●                 foundGoal = false;  

●             }  

●             if (leverTimer > leverCooldownTime)  

●             {  

●                 foundLever = false;  

●             }  

●             if (pushBlockTimer > pushBlockCooldownTime)  

●             {  

●                 foundPushBlock = false;  

●             }  

●   

●             if (GetComponent<DEAgent>() != null)  

●             {  

●                 GetComponent<DEAgent>().SetObjectsInSight(foundGoal, foundLever, 

foundPushBlock);  

●             }  

●             // End of modification  

●   

●             return perceptionBuffer;  

●         }  
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●   

●         /// <summary>  

●         /// Converts polar coordinate to cartesian coordinate.  

●         /// </summary>  

●         public static Vector3 PolarToCartesian(float radius, float angle)  

●         {  

●             float x = radius * Mathf.Cos(DegreeToRadian(angle));  

●             float z = radius * Mathf.Sin(DegreeToRadian(angle));  

●             return new Vector3(x, 0f, z);  

●         }  

●   

●         /// <summary>  

●         /// Converts degrees to radians.  

●         /// </summary>  

●         public static float DegreeToRadian(float degree)  

●         {  

●             return degree * Mathf.PI / 180f;  

●         }  

●     }  

● }  

 
BrainChange 

● using System.Collections;  

● using System.Collections.Generic;  

● using UnityEngine;  

● using MLAgents;  

●   

● public class BrainChange : MonoBehaviour  

● {  

●     // The point of this script is to dynamically change brain between the 
navigationBrain and puzzleBrain depending on if the agent is playing a navigation 

or puzzle level.  

●     // Only agents whose navigations skills have deteriorated after puzzle training 
should use this (in my case it's cur = 0 and cur = 0.1)  

●   

●     public Brain navigationBrain;  

●     public Brain puzzleBrain;  

●   

●     private DEAgent agent;  

●     // Start is called before the first frame update  

●     void Start()  

●     {  

●         agent = GetComponent<DEAgent>();  

●     }  

●   

●     public void ChangeBrain()  

●     {  

●         string currentScene = gameObject.scene.name;  

●         Debug.Log(currentScene);  

●         string firstLetter = currentScene.Substring(0, 1);  

●   
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●         if(firstLetter == "N") // Conveniently all navigation Levels have the name 
NavigationX and the same applies to Puzzle levels. I check the first letter of the 

scene name to see what kind of level it is.  

●         {  

●             agent.brain = navigationBrain;  

●         }  

●         else if (firstLetter == "P")  

●         {  

●             agent.brain = puzzleBrain;  

●         }  

●     }  

● }  

 
DEObject 

● using System.Collections;  

● using System.Collections.Generic;  

● using UnityEngine;  

●   

● public abstract class DEObject : MonoBehaviour  

● {  

●     // Abstract class that many of the objects in the envoirment inherits from.   

●     // Gives them access to the Reset function which is used to reset the area, and 
the GetRandomSpawn function which is used to spawn objects at random positions each 

time the area is loaded/reset.  

●     public bool useRandomSpawns;  

●     public SpawnPoint spawnParent;  

●   

●     public void GetRandomSpawn()  

●     {  

●         if(spawnParent == null)  

●         {  

●             Debug.Log(gameObject.name + " has no spawnParent");  

●             return;  

●         }  

●   

●         Transform newSpawn = spawnParent.GiveRandomSpawn();  

●   

●         if(newSpawn == null)  

●         {  

●             Debug.Log("Couldn't find a spawn for " + gameObject.name);  

●             return;  

●         }  

●   

●         transform.position = newSpawn.position;  

●         transform.rotation = newSpawn.rotation;  

●     }  

●   

●     public virtual void Reset()  

●     {  

●     }  

● }  
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SpawnPoint 
● using System.Collections;  

● using System.Collections.Generic;  

● using UnityEngine;  

●   

● public class SpawnPoint : DEObject  

● {  

●     // The purpose of this script is to introduce randomness to the training by 
giving objects/players the option to have multiple spawnpoints.  

●     // Spawns should be children to the gameobject with this script. The gameobject 
with this script shouldn't have children that aren't spawnpoints.  

●   

●     private List<Transform> allSpawns = new List<Transform>();  

●     private List<Transform> availableSpawns = new List<Transform>();  

●   

●     // Start is called before the first frame update  

●     void Awake()  

●     {  

●         useRandomSpawns = false; // a bool inherited from DEObject. It makes no 
sense for this to ever be true for this particular script.  

●         InitializeSpawns();  

●     }  

●   

●     private void InitializeSpawns()  

●     {  

●         int childCount = transform.childCount;  

●   

●         for(int i = 0; i < childCount; i++)  

●         {  

●             Transform spawnChild = transform.GetChild(i);  

●             allSpawns.Add(spawnChild);  

●             availableSpawns.Add(spawnChild);  

●         }  

●     }  

●   

●     public Transform GiveRandomSpawn()  

●     {  

●         if (availableSpawns.Count <= 0)  

●             return null;  

●   

●         int randomInt = Random.Range(0, availableSpawns.Count);  

●         Transform newSpawn = availableSpawns[randomInt];  

●         availableSpawns.RemoveAt(randomInt);  

●         return newSpawn;  

●     }  

●   

●     public override void Reset()  

●     {  

●         availableSpawns = new List<Transform>(allSpawns); // This makes all spawns 
available.  

●     }  

● }  
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PlayerMain 

● using System.Collections;  

● using System.Collections.Generic;  

● using UnityEngine;  

●   

● public class PlayerMain : DEObject  

● {  

●     // This script has two uses, it calls the reset function from the fpsController 
(since fps-controller doesn't inherit from DEObject) and it assigns each player to 

a spawn.  

●     // Assigning players to spawns can be done manually by making the player 
gameobject a child of the spawn gameobject in a scene, but during training each 

agent gets moved between scenes so this script has to handle it automatically.  

●   

●     [SerializeField] private bool useSpawnID = false; // Should only be true if the 
levels are set up with different spawns with different Ids.  

●     [SerializeField] private int playerId = 0; // Tied to spawn id, doesn't need to 
be set if you're not using spawnId.  

●   

●     private UnityStandardAssets.Characters.FirstPerson.DEFPSController 
fpsController;  

●     private CharacterController characterController;  

●   

●     private Vector3 startPosition;  

●     private Quaternion startRotation;  

●     private DEAgent agent;  

●     // Start is called before the first frame update  

●     void Awake()  

●     {  

●         fpsController = 

GetComponent<UnityStandardAssets.Characters.FirstPerson.DEFPSController>();  

●         characterController = GetComponent<CharacterController>();  

●         agent = GetComponent<DEAgent>();  

●     }  

●   

●     void Start()  

●     {  

●         useRandomSpawns = false; // The PlayerSpawn script handles all spawning for 
the player, so this should always be false on this script.  

●     }  

●   

●   

●     public void SceneChange() // This function locates a free spawn in a scene and 
makes the player gameobject a child of that spawn. The function is called from the 

LevelHandler script when a new level is loaded.  

●     {  

●         if(GetComponent<BrainChange>() != null)  

●         {  

●             GetComponent<BrainChange>().ChangeBrain();  

●         }  

●   
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●         GameObject[] allSpawnObjects = 

GameObject.FindGameObjectsWithTag("spawnPoint"); // Find spawnPoints through their 
tag.  

●   

●         if (allSpawnObjects.Length < 1)  

●         {  

●             transform.position = Vector3.zero;  

●             transform.rotation = Quaternion.Euler(0, 0, 0);  

●             startPosition = transform.position;  

●             startRotation = transform.rotation;  

●             fpsController.Reset();  

●         }  

●         else  

●         {  

●             List<PlayerSpawn> allSpawns = new List<PlayerSpawn>();  

●   

●             foreach (GameObject spawnObject in allSpawnObjects) // Fill the list 
with all PlayerSpawn instances.  

●             {  

●                 if (spawnObject.GetComponent<PlayerSpawn>() != null)  

●                 {  

●                     allSpawns.Add(spawnObject.GetComponent<PlayerSpawn>());  

●                 }  

●             }  

●   

●             foreach (PlayerSpawn spawn in allSpawns)  

●             {  

●                 if (spawn.available && spawn.gameObject.scene == 
this.gameObject.scene && (!useSpawnID || spawn.spawnId == playerId))  

●                 {  

●                     spawn.TakeSpawn(this.gameObject);  

●                     DEArea area = transform.root.GetComponent<DEArea>();  

●                     area.SetPlayer(this);  

●                     agent.SetArea(area);  

●                     startPosition = transform.position;  

●                     startRotation = transform.rotation;  

●                     fpsController.Reset();  

●                     break;  

●                 }  

●             }  

●         }  

●     }  

●   

●     public override void Reset()  

●     {  

●         fpsController.Reset();  

●         //characterController.attachedRigidbody.velocity = Vector3.zero;  

●   

●         // The PlayerSpawn that the player gameobject is attached to will handle 
resetting the player's position and rotation.  

●     }  

● }  
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PlayerSpawn 
● using System.Collections;  

● using System.Collections.Generic;  

● using UnityEngine;  

●   

● public class PlayerSpawn : DEObject  

● {  

●     // This script assigns the player to a spawn. This is necessary during training 
since the connection to tensorflow is lost if the academy or any agent is unloaded.  

●     // So when a scene change happens during training the agents needs to be moved 
from one scene to another, so every area in every scene needs one of these scripts 

so that players can be spawned in correctly when moved between scenes.  

●   

●   

●     public int spawnId = 0; // This only needs to be set if you care about certain 
agents getting certain spawn.   

●     [HideInInspector] public bool available = true; // When this is false a player 
is occupying the spawn. There should only be one player per area.  

●     private GameObject playerRef;  

●   

●     private Vector3 startPosition;  

●     private Quaternion startRotation;  

●   

●     void Start()  

●     {  

●         if (useRandomSpawns)  

●         {  

●             GetRandomSpawn();  

●         }  

●   

●         if(transform.childCount == 1) // If you're not training you can assign a 
player as a child to the gameobject with this script for it to spawn in correctly.  

●         {  

●             TakeSpawn(transform.GetChild(0).gameObject);  

●         }  

●     }  

●   

●     public void TakeSpawn(GameObject _spawnObject)  

●     {  

●         available = false;  

●         playerRef = _spawnObject;  

●         playerRef.transform.position = transform.position;  

●         playerRef.transform.rotation = transform.rotation;  

●         playerRef.transform.parent = transform;  

●   

●         startPosition = transform.position;  

●         startRotation = transform.rotation;  

●     }  

●   

●     public override void Reset()  

●     {  

●         if(useRandomSpawns)  

●         {  

●             GetRandomSpawn();  
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●             playerRef.transform.position = transform.position;  

●             playerRef.transform.rotation = transform.rotation;  

●   

●             startPosition = transform.position;  

●             startRotation = transform.rotation;  

●         }  

●         else  

●         {  

●             playerRef.transform.position = startPosition;  

●             playerRef.transform.rotation = startRotation;  

●         }  

●     }  

● }  

 
 
DEFPS Controller 

● using System;  

● using UnityEngine;  

● using UnityStandardAssets.CrossPlatformInput;  

● using UnityStandardAssets.Utility;  

● using Random = UnityEngine.Random;  

●   

● namespace UnityStandardAssets.Characters.FirstPerson  

● {  

●     [RequireComponent(typeof(CharacterController))]  

●     [RequireComponent(typeof(AudioSource))]  

●     public class DEFPSController : MonoBehaviour  

●     {  

●         [SerializeField] private bool aIControlled = false; // Needs to be enabled 
for an AI to control the player.  

●         [SerializeField] private bool enableCamera = false; // If you want to see 
the controller from an fps-view instead of overhead view.  

●         [SerializeField] private bool secondaryFPSCamera = false;  

●         [SerializeField]private bool allowMouseLook = false;  

●         [SerializeField] private bool m_IsWalking;  

●         [SerializeField] private float m_WalkSpeed;  

●         [SerializeField] private float m_RunSpeed;  

●         [SerializeField] private float m_RotationSpeed = 100;  

●         [SerializeField] [Range(0f, 1f)] private float m_RunstepLenghten;  

●         [SerializeField] private float m_JumpSpeed;  

●         [SerializeField] private float m_StickToGroundForce;  

●         [SerializeField] private float m_GravityMultiplier;  

●         [SerializeField] private MouseLook m_MouseLook;  

●         [SerializeField] private bool m_UseFovKick;  

●         [SerializeField] private FOVKick m_FovKick = new FOVKick();  

●         [SerializeField] private bool m_UseHeadBob;  

●         [SerializeField] private CurveControlledBob m_HeadBob = new 
CurveControlledBob();  

●         [SerializeField] private LerpControlledBob m_JumpBob = new 
LerpControlledBob();  

●         [SerializeField] private float m_StepInterval;  

●         [SerializeField] private AudioClip[] m_FootstepSounds;    // an array of 
footstep sounds that will be randomly selected from.  
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●         [SerializeField] private AudioClip m_JumpSound;           // the sound 
played when character leaves the ground.  

●         [SerializeField] private AudioClip m_LandSound;           // the sound 
played when character touches back on ground.  

●   

●         private Camera m_Camera;  

●         private bool m_Jump;  

●         private float m_YRotation;  

●         private Vector2 m_Input;  

●         private Vector3 m_MoveDir = Vector3.zero;  

●         private CharacterController m_CharacterController;  

●         private CollisionFlags m_CollisionFlags;  

●         private bool m_PreviouslyGrounded;  

●         private Vector3 m_OriginalCameraPosition;  

●         private float m_StepCycle;  

●         private float m_NextStep;  

●         private bool m_Jumping;  

●         private AudioSource m_AudioSource;  

●         private StoredInputs storedInputs = new StoredInputs();  

●   

●         public delegate void PlayerAction();  

●         public static event PlayerAction MakeSound;  

●   

●         // The stored inputs class is used when the FPS controller is controlled by 
something other than keyboard inputs. This is used when an Agent script is sending 

deciding inputs to use.  

●         private class StoredInputs  

●         {  

●             public float sHorizontal;  

●             public float sVertical;  

●             public float sRotation;  

●             public bool sHasJumped;  

●             public bool sSprinting;  

●   

●             public StoredInputs()  

●             {  

●                 sHorizontal = 0;  

●                 sVertical = 0;  

●                 sRotation = 0;  

●                 sHasJumped = false;  

●                 sSprinting = false;  

●             }  

●   

●             public void SendInput(float _horizontal, float _vertical, float 
_rotation, bool _hasJumped, bool _sprinting)  

●             {  

●                 sHorizontal = _horizontal;  

●                 sVertical = _vertical;  

●                 sRotation = _rotation;  

●                 sHasJumped = _hasJumped;  

●                 sSprinting = _sprinting;  

●             }  

●   
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●             public void SendInput(float _horizontal, float _vertical, float 
_rotation, float _hasJumped, float _sprinting)  

●             {  

●                 sHorizontal = _horizontal;  

●                 sVertical = _vertical;  

●                 sRotation = _rotation;  

●                 if (_hasJumped > 0)  

●                     sHasJumped = true;  

●                 else  

●                     sHasJumped = false;  

●   

●                 if (_sprinting > 0)  

●                     sSprinting = true;  

●                 else  

●                     sSprinting = false;  

●             }  

●   

●             public void Reset()  

●             {  

●                 sHorizontal = 0;  

●                 sVertical = 0;  

●                 sRotation = 0;  

●                 sHasJumped = false;  

●                 sSprinting = false;  

●             }  

●         }  

●   

●         // Use this for initialization  

●         private void Start()  

●         {  

●             m_CharacterController = GetComponent<CharacterController>();  

●             m_Camera = transform.GetComponentInChildren<Camera>();  

●             m_AudioSource = GetComponent<AudioSource>();  

●             if (!enableCamera)  

●             {  

●                 m_Camera.gameObject.SetActive(false);  

●                 m_AudioSource.enabled = false;  

●             }  

●             else  

●             {  

●                 m_OriginalCameraPosition = m_Camera.transform.localPosition;  

●                 m_FovKick.Setup(m_Camera);  

●                 m_HeadBob.Setup(m_Camera, m_StepInterval);  

●                 if (secondaryFPSCamera && SecondaryCameraHandler.instance != null)  

●                 {  

●                     m_Camera.targetTexture = 

SecondaryCameraHandler.instance.GetSecondaryCameraRT();  

●                 }  

●             }  

●             m_StepCycle = 0f;  

●             m_NextStep = m_StepCycle / 2f;  

●             m_Jumping = false;  

●         }  

●   
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●   

●         // Update is called once per frame  

●         private void Update()  

●         {  

●             if (!aIControlled)  

●             {  

●                 RotateView();  

●                 // the jump state needs to read here to make sure it is not missed  

●                 if (!m_Jump)  

●                 {  

●                     if (aIControlled)  

●                     {  

●                         m_Jump = storedInputs.sHasJumped;  

●                     }  

●                     else  

●                     {  

●                         m_Jump = CrossPlatformInputManager.GetButtonDown("Jump");  

●                     }  

●                 }  

●             }  

●   

●             if (!m_PreviouslyGrounded && m_CharacterController.isGrounded)  

●             {  

●                 StartCoroutine(m_JumpBob.DoBobCycle());  

●                 if(!aIControlled)  

●                 PlayLandingSound();  

●   

●                 m_MoveDir.y = 0f;  

●                 m_Jumping = false;  

●             }  

●             if (!m_CharacterController.isGrounded && !m_Jumping && 
m_PreviouslyGrounded)  

●             {  

●                 m_MoveDir.y = 0f;  

●             }  

●   

●             m_PreviouslyGrounded = m_CharacterController.isGrounded;  

●         }  

●   

●   

●         private void PlayLandingSound()  

●         {  

●             m_AudioSource.clip = m_LandSound;  

●             m_AudioSource.Play();  

●             m_NextStep = m_StepCycle + .5f;  

●         }  

●   

●   

●         private void FixedUpdate()  

●         {  

●             if (aIControlled) // All input handling has to be used in fixed update 
when an AI is controlling the script. I'm not sure why this is the case but it 

didn't work for me when I handled this in update.  

●             {  
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●                 RotateView();  

●                 m_Jump = storedInputs.sHasJumped;  

●             }  

●             float speed;  

●             GetInput(out speed);  

●             // always move along the camera forward as it is the direction that it 
being aimed at  

●             Vector3 desiredMove = transform.forward * m_Input.y + transform.right * 

m_Input.x;  

●   

●             // get a normal for the surface that is being touched to move along it  

●             RaycastHit hitInfo;  

●             Physics.SphereCast(transform.position, m_CharacterController.radius, 

Vector3.down, out hitInfo,  

●                                m_CharacterController.height / 2f, 

Physics.AllLayers, QueryTriggerInteraction.Ignore);  

●             desiredMove = Vector3.ProjectOnPlane(desiredMove, 

hitInfo.normal).normalized;  

●   

●             m_MoveDir.x = desiredMove.x * speed;  

●             m_MoveDir.z = desiredMove.z * speed;  

●   

●   

●             if (m_CharacterController.isGrounded)  

●             {  

●                 m_MoveDir.y = -m_StickToGroundForce;  

●   

●                 if (m_Jump)  

●                 {  

●                     m_MoveDir.y = m_JumpSpeed;  

●                     if(!aIControlled)  

●                     PlayJumpSound();  

●   

●                     m_Jump = false;  

●                     m_Jumping = true;  

●                 }  

●             }  

●             else  

●             {  

●                 m_MoveDir += Physics.gravity * m_GravityMultiplier * 

Time.fixedDeltaTime;  

●                 m_Jump = false;  

●             }  

●             m_CollisionFlags = m_CharacterController.Move(m_MoveDir * 

Time.fixedDeltaTime);  

●   

●             ProgressStepCycle(speed);  

●   

●             if(aIControlled)  

●             {  

●                 storedInputs.Reset(); // Resets all stored input after each fixed 
update.  

●             }  

●             else  
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●             {  

●                 UpdateCameraPosition(speed);  

●             }  

●   

●             //m_MouseLook.UpdateCursorLock();  

●         }  

●   

●   

●         private void PlayJumpSound()  

●         {  

●             m_AudioSource.clip = m_JumpSound;  

●             m_AudioSource.Play();  

●         }  

●   

●   

●         private void ProgressStepCycle(float speed)  

●         {  

●             if (m_CharacterController.velocity.sqrMagnitude > 0 && (m_Input.x != 0 
|| m_Input.y != 0))  

●             {  

●                 m_StepCycle += (m_CharacterController.velocity.magnitude + (speed * 

(m_IsWalking ? 1f : m_RunstepLenghten))) *  

●                              Time.fixedDeltaTime;  

●             }  

●   

●             if (!(m_StepCycle > m_NextStep))  

●             {  

●                 return;  

●             }  

●   

●             m_NextStep = m_StepCycle + m_StepInterval;  

●   

●             if(!aIControlled)  

●             PlayFootStepAudio();  

●         }  

●   

●   

●         private void PlayFootStepAudio()  

●         {  

●             if (!m_CharacterController.isGrounded)  

●             {  

●                 return;  

●             }  

●             // pick & play a random footstep sound from the array,  

●             // excluding sound at index 0  

●             int n = Random.Range(1, m_FootstepSounds.Length);  

●             m_AudioSource.clip = m_FootstepSounds[n];  

●             m_AudioSource.PlayOneShot(m_AudioSource.clip);  

●             // move picked sound to index 0 so it's not picked next time  

●             m_FootstepSounds[n] = m_FootstepSounds[0];  

●             m_FootstepSounds[0] = m_AudioSource.clip;  

●         }  

●   

●   
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●         private void UpdateCameraPosition(float speed)  

●         {  

●             Vector3 newCameraPosition;  

●             if (!m_UseHeadBob)  

●             {  

●                 return;  

●             }  

●             if (m_CharacterController.velocity.magnitude > 0 && 
m_CharacterController.isGrounded)  

●             {  

●                 m_Camera.transform.localPosition =  

●                     m_HeadBob.DoHeadBob(m_CharacterController.velocity.magnitude +  

●                                       (speed * (m_IsWalking ? 1f : 

m_RunstepLenghten)));  

●                 newCameraPosition = m_Camera.transform.localPosition;  

●                 newCameraPosition.y = m_Camera.transform.localPosition.y - 

m_JumpBob.Offset();  

●             }  

●             else  

●             {  

●                 newCameraPosition = m_Camera.transform.localPosition;  

●                 newCameraPosition.y = m_OriginalCameraPosition.y - 

m_JumpBob.Offset();  

●             }  

●             m_Camera.transform.localPosition = newCameraPosition;  

●         }  

●   

●   

●         private void GetInput(out float speed)  

●         {  

●             // Read input  

●             float horizontal;  

●             float vertical;  

●             if(aIControlled) // Uses the stored input that is sent from the agent 
script if the character is AI controlled.  

●             {  

●                 horizontal = storedInputs.sHorizontal;  

●                 vertical = storedInputs.sVertical;  

●             }  

●             else  

●             {  

●                 horizontal = CrossPlatformInputManager.GetAxis("Horizontal");  

●                 vertical = CrossPlatformInputManager.GetAxis("Vertical");  

●             }  

●   

●   

●   

●             bool waswalking = m_IsWalking;  

●   

● #if !MOBILE_INPUT  

●             // On standalone builds, walk/run speed is modified by a key press.  

●             // keep track of whether or not the character is walking or running  

●             if(aIControlled)  

●             {  
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●                 m_IsWalking = !storedInputs.sSprinting;  

●             }  

●             else  

●             {  

●   

●                 m_IsWalking = !Input.GetButton("Sprint");  

●             }  

● #endif  

●             // set the desired speed to be walking or running  

●             speed = m_IsWalking ? m_WalkSpeed : m_RunSpeed;  

●             m_Input = new Vector2(horizontal, vertical);  

●   

●             // normalize input if it exceeds 1 in combined length:  

●             if (m_Input.sqrMagnitude > 1)  

●             {  

●                 m_Input.Normalize();  

●             }  

●   

●             // handle speed change to give an fov kick  

●             // only if the player is going to a run, is running and the fovkick is 
to be used  

●             if (m_IsWalking != waswalking && m_UseFovKick && 
m_CharacterController.velocity.sqrMagnitude > 0)  

●             {  

●                 StopAllCoroutines();  

●                 StartCoroutine(!m_IsWalking ? m_FovKick.FOVKickUp() : 

m_FovKick.FOVKickDown());  

●             }  

●         }  

●   

●   

●         private void RotateView()  

●         {  

●             if (allowMouseLook)  

●                 m_MouseLook.LookRotation(transform, m_Camera.transform);  

●             else  

●             {  

●                 float rotationAmount;  

●                 if (aIControlled)  

●                 {  

●                     rotationAmount = storedInputs.sRotation;  

●                     transform.Rotate(0, rotationAmount * m_RotationSpeed * 0.02f, 

0); // For some reason I have to handle AI input in fixedUpdate, thus I multiply it 
with 0,02 which is the default fixed timeStep  

●                 }  

●                 else  

●                 {  

●                     rotationAmount = Input.GetAxis("Rotation");  

●                     transform.Rotate(0, rotationAmount * m_RotationSpeed * 

Time.deltaTime, 0);  

●                 }  

●   

●             }  

●         }  
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●   

●   

●         private void OnControllerColliderHit(ControllerColliderHit hit)  

●         {  

●             Rigidbody body = hit.collider.attachedRigidbody;  

●             //dont move the rigidbody if the character is on top of it  

●             if (m_CollisionFlags == CollisionFlags.Below)  

●             {  

●                 return;  

●             }  

●   

●             if (body == null || body.isKinematic)  

●             {  

●                 return;  

●             }  

●             body.AddForceAtPosition(m_CharacterController.velocity * 0.1f, 

hit.point, ForceMode.Impulse);  

●         }  

●   

●         public void SetMouseLook(bool _allowIt)  

●         {  

●             allowMouseLook = _allowIt;  

●         }  

●   

●         public void SendInput(float _horizontal, float _vertical, float _rotation, 
bool _hasJumped, bool _sprinting)  

●         {  

●             storedInputs.SendInput(_horizontal, _vertical, _rotation, _hasJumped, 

_sprinting);  

●         }  

●   

●         public void SendInput(float _horizontal, float _vertical, float _rotation, 
float _hasJumped, float _sprinting) // The agent send floats instead of bools for 
_hasJumped and _sprinting.  

●         {  

●             storedInputs.SendInput(_horizontal, _vertical, _rotation, _hasJumped, 

_sprinting);  

●         }  

●   

●         public void Reset()  

●         {  

●             storedInputs.Reset();  

●             m_Jump = false;  

●             if (secondaryFPSCamera && SecondaryCameraHandler.instance != null)  

●             {  

●                 m_Camera.targetTexture = 

SecondaryCameraHandler.instance.GetSecondaryCameraRT();  

●             }  

●         }  

●     }  

● }  

 

Goal 
● using System.Collections;  
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● using System.Collections.Generic;  

● using UnityEngine;  

● using UnityEngine.SceneManagement;  

● using MLAgents;  

●   

● public class Goal : DEObject  

● {  

●     // This script is used by the star that marks the goals for the level.  

●     [SerializeField] private bool resetArea;  

●     [SerializeField] private bool scoreRun;  

●     private DEArea areaScript;  

●   

●     void Start()  

●     {  

●         if (useRandomSpawns)  

●         {  

●             GetRandomSpawn();  

●         }  

●         areaScript = transform.root.gameObject.GetComponent<DEArea>(); // This 
assumes that area is always the root parent, which it always should be.  

●     }  

●   

●     private void OnTriggerEnter(Collider _other)  

●     {  

●         if(_other.tag == "Player")  

●         {  

●             if (_other.GetComponent<DEAgent>() != null && 
_other.GetComponent<DEAgent>().isActiveAndEnabled)  

●             {  

●                 if (_other.GetComponent<DEAgent>().GetSeeingGoal()) // Makes sure 
the agent has actually seen the goal before activating it.  

●                 {  

●                     _other.GetComponent<DEAgent>().AddInteraction(transform.tag); 

// Adds reward to agent.  

●                     if (resetArea) // This bool should be true during training.  

●                     {  

●                         areaScript.ResetArea();  

●                     }  

●                     else if(scoreRun)  

●                     {  

●                         ScoreKeeper.instance.AgentFinished(_other.gameObject);  

●                         _other.gameObject.SetActive(false);  

●                     }  

●                     else  

●                     {  

●                         LevelHandler.instance.LoadNextLevel();  

●                     }  

●                 }  

●             }  

●             else  

●             {  

●                 if (resetArea)  

●                 {  

●                     areaScript.ResetArea();  
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●                 }  

●                 else  

●                 {  

●                     LevelHandler.instance.LoadNextLevel();  

●                 }  

●             }  

●         }  

●     }  

●   

●     public override void Reset()  

●     {  

●         if(useRandomSpawns)  

●         {  

●             GetRandomSpawn();  

●         }  

●     }  

● }  

 
 
Lever 

● using System.Collections;  

● using System.Collections.Generic;  

● using UnityEngine;  

● using MLAgents;  

●   

● public class Lever : DEObject  

● {  

●   

●     // This script came with the Dungeon Escape package. I only added the Reset 
function and changed some minor stuff to make it work in my environment.  

●   

●     [HideInInspector]  

●     public const float TRIGGERDISTANCE = 5f;  

●   

●     [SerializeField] private bool performanceMode = false; // Basically skips some 
animations and other stuff if we prefer performance over aesthetics.  

●     public float radius;  

●     public int numOfPoints;  

●     [Range(0,100)]  

●     public float lineWidth;  

●     public Material lineMat;  

●     public GameObject triggerObj;  

●     [Range(0, 100)]  

●     public float leverAnimationSpeed;  

●   

●     LineRenderer circle;  

●     Vector3[] points;  

●   

●     private float ringHeight;  

●     public float highestPointBounce;  

●     public float lowestPointBounce;  

●     public float yIncrement;  

●     private Quaternion handleStartRotation;  
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●   

●     private bool pulled;  

●     private string pulledTag = "pulledLever";  

●     //hard coded angles derived from best looking positions from camera angle  

●     private float stopLeverAngle = 160;  

●     Transform metalHandle;  

●     private Collider triggerCollider;  

●   

●     private void Awake()  

●     {  

●         circle = GetComponent<LineRenderer>();  

●         triggerCollider = GetComponent<Collider>();  

●     }  

●   

●     // Use this for initialization  

●      void Start () {  

●         if (useRandomSpawns)  

●         {  

●             GetRandomSpawn();  

●         }  

●         metalHandle = transform.Find("metal_handle");  

●         handleStartRotation = metalHandle.rotation;  

●         if (performanceMode)  

●         {  

●             Destroy(GetComponent<LineRenderer>());  

●             return;  

●         }  

●         circle.material = lineMat;  

●         circle.widthMultiplier = lineWidth / 100;  

●         circle.positionCount = numOfPoints+1;  

●   

●         ringHeight = lowestPointBounce;  

●   

●         points = CalcualteCirclePoints(numOfPoints, radius);  

●         pulled = false;  

●     }  

●   

●     // Update is called once per frame  

●     void Update () {  

●         if(!pulled && !performanceMode)  

●         {  

●             if (ringHeight < lowestPointBounce || ringHeight > highestPointBounce)  

●             {  

●                 yIncrement *= -1;  

●             }  

●             ringHeight += yIncrement;  

●   

●             for(int i = 0 ; i < numOfPoints + 1 ; i++)  

●             {  

●                 points[i].y = ringHeight;  

●                 circle.SetPosition(i, points[i]);  

●             }  

●         }  

●     }  
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●   

●     private Vector3[] CalcualteCirclePoints(int numOfPoints, float rad)  

●     {  

●         Vector3 [] vec = new Vector3[numOfPoints+1];  

●         float theta = (2 * Mathf.PI) / numOfPoints;  

●         float x, z;  

●         int iterator = 0;  

●         for (float i = 0; i <= (2 * Mathf.PI) + theta ; i += theta)  

●         {  

●             x = rad * Mathf.Cos(i);  

●             z = rad * Mathf.Sin(i);  

●             vec[iterator++] = new Vector3(x, lowestPointBounce, z) + 
transform.position;  

●         }  

●         return vec;  

●     }  

●   

●     private void OnMouseOver()  

●     {  

●         if (Input.GetMouseButtonDown(0))  

●         {  

●             if (!pulled)  

●             {  

●                 if (DistanceV3xz(GameObject.Find("Player").transform.position, 
transform.position) <= TRIGGERDISTANCE)  

●                 {  

●                     //trigger lever animation  

●                     StartCoroutine("LeverAnimation", leverAnimationSpeed / 100);  

●                     triggerObj.gameObject.SendMessage("Trigger", 
SendMessageOptions.DontRequireReceiver);  

●                     pulled = true;  

●                     if(!performanceMode)  

●                     circle.enabled = !circle.enabled; //turn off the circle 
animation  

●                 }  

●             }  

●         }  

●     }  

●   

●     private void PullLever()  

●     {  

●         //trigger lever animation  

●         StartCoroutine("LeverAnimation", leverAnimationSpeed / 100);  

●         triggerObj.gameObject.SendMessage("Trigger", 
SendMessageOptions.DontRequireReceiver);  

●         pulled = true;  

●         transform.tag = pulledTag;  

●         triggerCollider.enabled = false;  

●         if(!performanceMode)  

●         circle.enabled = !circle.enabled; //turn off the circle animation  

●     }  

●   

●     IEnumerator LeverAnimation(float time)  

●     {  
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●         //hard coded angle determined from   

●         while (metalHandle.eulerAngles.z > stopLeverAngle)  

●         {  

●             yield return new WaitForSeconds(time);  

●             metalHandle.Rotate(new Vector3(0, 0, 1), -1);  

●   

●         }  

●     }  

●   

●     private float DistanceV3xz(Vector3 a, Vector3 b)  

●     {  

●         float x = a.x - b.x;  

●         float z = a.z - b.z;  

●         return Mathf.Sqrt((x * x) + (z * z));  

●     }  

●   

●     void OnTriggerEnter(Collider _other)  

●     {  

●         if(_other.tag == "Player" && !pulled)  

●         {  

●             if (_other.GetComponent<DEAgent>() != null && 
_other.GetComponent<DEAgent>().isActiveAndEnabled)  

●             {  

●                 if (_other.GetComponent<DEAgent>().GetSeeingLever())  

●                 {  

●                     _other.GetComponent<DEAgent>().AddInteraction(transform.tag);  

●                     PullLever();  

●                 }  

●             }  

●             else  

●             {  

●                 PullLever();  

●             }  

●         }  

●   

●     }  

●   

●     public override void Reset()  

●     {  

●         transform.tag = "lever";  

●         pulled = false;  

●         triggerCollider.enabled = true;  

●         metalHandle.rotation = handleStartRotation;  

●         if (useRandomSpawns)  

●         {  

●             GetRandomSpawn();  

●         }  

●     }  

● }  

 
ExitGate 

● using System.Collections;  

● using System.Collections.Generic;  
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● using UnityEngine;  

●   

● public class ExitGate : DEObject {  

●   

●     // This script came with the Dungeon Escape package. I only added the Reset 
function and changed some minor stuff to make it work in my envoirnment.  

●   

●     public float maxHeight;  

●     [Range(0,100)]  

●     public float gateAnimSpeed;  

●     [Range(0, 100)]  

●     public float incAmount;  

●   

●     private Vector3 startPosition;  

●   

●     // Use this for initialization  

●     void Start () {  

●         maxHeight += transform.position.y;  

●         startPosition = transform.position;  

●     }  

●   

●     public void Trigger()  

●     {  

●         StartCoroutine("GateAnimation", gateAnimSpeed / 100);  

●         //TurnOnGuidingLight();  

●     }  

●   

●     IEnumerator GateAnimation(float time)  

●     {  

●         float inc = incAmount / 100;  

●         //hard coded angle determined from   

●         while (transform.position.y < maxHeight)  

●         {  

●             yield return new WaitForSeconds(time);  

●             transform.Translate(0, inc, 0);  

●         }  

●     }  

●   

●     private void TurnOnGuidingLight()  

●     {  

●         transform.Find("Guiding Light").gameObject.SetActive(true);  

●     }  

●   

●     public override void Reset()  

●     {  

●         StopAllCoroutines();  

●         transform.position = startPosition;  

●     }  

● }  

 
BlockPushing 

● using System.Collections;  

● using System.Collections.Generic;  
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● using UnityEngine;  

●   

● public class BlockPushing : DEObject  

● {  

●     // Script for the pushable block.  

●   

●     [SerializeField] private float pushForceMultiplier;  

●     [SerializeField] private float yThreshold;  

●     [SerializeField] private string[] pushableTags = { "Player", "guard" };  

●   

●     private Vector3 startPosition;  

●   

●     private Rigidbody rb;  

●     // Start is called before the first frame update  

●     void Start()  

●     {  

●         if (useRandomSpawns)  

●         {  

●             GetRandomSpawn();  

●         }  

●         rb = GetComponent<Rigidbody>();  

●         startPosition = transform.position;  

●     }  

●   

●     private bool TagInList(string _tag, string[] _taglist)  

●     {  

●         foreach(string tag in _taglist)  

●         {  

●             if (_tag == tag)  

●                 return true;  

●         }  

●         return false;  

●     }  

●   

●     void OnTriggerStay(Collider _other)  

●     {  

●         Transform otherTransform = _other.transform;  

●         string otherTag = otherTransform.tag;  

●         if(TagInList(otherTag, pushableTags)) // if the tag is in the list of 
objects that are allowed to push the block.  

●         {  

●             if(otherTransform.GetComponent<DEAgent>() != null && 
_other.GetComponent<DEAgent>().isActiveAndEnabled)  

●             {  

●                 if(!otherTransform.GetComponent<DEAgent>().GetSeeingPushBlock())  

●                 {  

●                     return;  

●                 }  

●             }  

●             float yDifference = otherTransform.position.y - transform.position.y; 
// Checks so that the player/guard isn't too high above the block. Ideally the 

player/guard is grounded when they try to push it.  

●             if (Mathf.Abs(yDifference) > yThreshold)  

●                 return;  
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●   

●             float xDifference = otherTransform.position.x - transform.position.x;  

●             float zDifference = otherTransform.position.z - transform.position.z;  

●   

●             if(Mathf.Abs(xDifference) > Mathf.Abs(zDifference)) // Checks if the 
block should be pushed in the x- or the z-axis.  

●             {  

●                 Vector3 force = new Vector3(-Mathf.Sign(xDifference) * 
pushForceMultiplier * rb.mass, 0, 0);  

●                 rb.AddForce(force);  

●             }  

●             else  

●             {  

●                 Vector3 force = new Vector3(0, 0, -Mathf.Sign(zDifference) * 
pushForceMultiplier * rb.mass);  

●                 rb.AddForce(force);  

●             }  

●         }  

●     }  

●   

●     private void OnTriggerEnter(Collider other)  

●     {  

●         if (other.transform.tag == "blockDestroyer") // blockDestroyers are trigger 
colliders whose purpose is to avoid "softlocks" by the block getting pushed against 

a wall that you can't push it away from (since there is no drag mechanic).  

●         {  

●             Reset();  

●         }  

●     }  

●   

●     public override void Reset()  

●     {  

●         if (useRandomSpawns)  

●         {  

●             GetRandomSpawn();  

●             startPosition = transform.position;  

●         }  

●         else  

●         {  

●             transform.position = startPosition;  

●         }  

●         rb.velocity = Vector3.zero;  

●     }  

● }  

 
LevelHandler 

● using System.Collections;  

● using System.Collections.Generic;  

● using UnityEngine;  

● using UnityEngine.SceneManagement;  

● using MLAgents;  

●   

● public class LevelHandler : MonoBehaviour  
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● {  

●     public static LevelHandler instance;  

●     [SerializeField] private bool savingStats = false;  

●     [SerializeField] private bool useMaxTime = false;  

●     [SerializeField] private float maxTime = 1000;  

●     [SerializeField] private bool useMaxIterations = false;  

●     [SerializeField] private int maxIterations = 30;  

●     [SerializeField] private DEAcademy academy;  

●   

●     private int sceneIterator = -1;  

●     private float timer = 0;  

●     private int iterationCount = 0;  

●     private bool timeHasRunOut = false;  

●     private int firstLevelIndex = 0;  

●     private bool sceneLoading = false;  

●   

●     private List<int> levels = new List<int>();  

●     private GameObject[] players;  

●   

●     private void Awake()  

●     {  

●         if(instance == null)  

●         {  

●             instance = this;  

●         }  

●         else  

●         {  

●             Destroy(this);  

●         }  

●     }  

●   

●     void Start()  

●     {  

●         AddLevelsInBuildSettings();  

●         players = GameObject.FindGameObjectsWithTag("Player");  

●         if(useMaxIterations && StatsHandler.instance != null) // This checks with 
the statsHandler how many levels has been loaded in the current iteration. This is 

then used to set the iterationCounter and startscene accordingly.  

●         {  

●             int levelsCount = StatsHandler.instance.GetSavedLevelsCount();  

●             int sceneCount = levels.Count;  

●             Debug.Log("Scene Count: " + sceneCount);  

●   

●             if(levelsCount == 0) // Can't divide with 0  

●             {  

●                 firstLevelIndex = 0;  

●                 return;  

●             }  

●   

●             int quotient = levelsCount / sceneCount; // How many iterations have 
been played previously  

●             int remainder = levelsCount % sceneCount; // Which was the last level 
that had been finished previously  

●             iterationCount = quotient;  
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●             firstLevelIndex = remainder;  

●         }  

●     }  

●   

●     void Update()  

●     {  

●         timer += Time.deltaTime;  

●         if (useMaxTime)  

●         {  

●             if(timer >= maxTime && sceneIterator > -1)  

●             {  

●                 timeHasRunOut = true;  

●                 LoadNextLevel();  

●             }  

●         }  

●   

●         if(Input.GetKey(KeyCode.CapsLock)) // This is a bit messy, but I just 
wanted a quick way to manually swap between scenes during training.  

●         {  

●             if(Input.GetKeyDown(KeyCode.Alpha1))  

●             {  

●                 StartCoroutine(LoadLevelCoroutine(1));  

●             }  

●             else if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Alpha2))  

●             {  

●                 StartCoroutine(LoadLevelCoroutine(2));  

●             }  

●             else if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Alpha3))  

●             {  

●                 StartCoroutine(LoadLevelCoroutine(3));  

●             }  

●             else if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Alpha4))  

●             {  

●                 StartCoroutine(LoadLevelCoroutine(4));  

●             }  

●             else if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Alpha5))  

●             {  

●                 StartCoroutine(LoadLevelCoroutine(5));  

●             }  

●             else if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Alpha6))  

●             {  

●                 StartCoroutine(LoadLevelCoroutine(6));  

●             }  

●             else if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Alpha7))  

●             {  

●                 StartCoroutine(LoadLevelCoroutine(7));  

●             }  

●             else if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Alpha8))  

●             {  

●                 StartCoroutine(LoadLevelCoroutine(8));  

●             }  

●             else if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Alpha9))  

●             {  

●                 StartCoroutine(LoadLevelCoroutine(9));  
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●             }  

●         }  

●     }  

●   

●     public void LoadNextLevel()  

●     {  

●         if (sceneLoading)  

●             return;  

●   

●         StartCoroutine(LoadNextLevelCoroutine());  

●     }  

●   

●     private IEnumerator LoadNextLevelCoroutine() // This function Loads the next 
scene, moves all agents to the new scene and then unloads the current scene. It has 

to be set up like this to work correctly during training.  

●     {  

●         sceneLoading = true;  

●   

●         if(ScoreKeeper.instance != null) // Notify the scorekeeper that the scene 
has changed  

●         {  

●             ScoreKeeper.instance.SceneChange();  

●         }  

●   

●         if (savingStats && sceneIterator != -1) // Save stats, but not for the 
startup scene  

●         {  

●             if (StatsHandler.instance == null)  

●             {  

●                 Debug.Log("You forgot to put a StatsHandler in the scene");  

●                 sceneLoading = false;  

●                 yield break;  

●             }  

●             string sceneName = 
SceneManager.GetSceneByBuildIndex(levels[sceneIterator]).name;  

●             StatsHandler.instance.UpdateStats(sceneName, !timeHasRunOut, timer);  

●         }  

●   

●         timer = 0;  

●         timeHasRunOut = false;  

●   

●         AsyncOperation asyncLoad;  

●         int lastScene = sceneIterator;  

●   

●         if (sceneIterator + 1 >= levels.Count) // If it's the last scene, just 
reload the first one.  

●         {  

●             iterationCount++;  

●   

●             if(iterationCount >= maxIterations && useMaxIterations) // If we're 
evalutaing and the iterator has hit max.  

●             {  

●                 StatsHandler.instance.CalculateResult();  

● #if UNITY_EDITOR  
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●                 // Application.Quit() does not work in the editor so  

●                 // UnityEditor.EditorApplication.isPlaying need to be set to false 
to end the game  

●                 UnityEditor.EditorApplication.isPlaying = false;  

● #else  

●          Application.Quit();  

● #endif  

●             }  

●   

●             asyncLoad = SceneManager.LoadSceneAsync(levels[0], 

LoadSceneMode.Additive); // Scene index 0 is the training start scene during 
training, which should always be loaded.  

●             sceneIterator = 0;  

●         }  

●   

●         else // If we're not at the last scene  

●         {  

●             sceneIterator++;  

●             asyncLoad = SceneManager.LoadSceneAsync(levels[sceneIterator], 

LoadSceneMode.Additive);  

●         }  

●   

●         while(!asyncLoad.isDone) // Wait until it's loaded  

●         {  

●             yield return null;  

●         }  

●   

●         foreach (GameObject player in players)  

●         {  

●             player.SetActive(true);  

●             player.transform.parent = null;  

●             SceneManager.MoveGameObjectToScene(player, 

SceneManager.GetSceneByBuildIndex(levels[sceneIterator])); // Moves all players to 
the new scene.  

●   

●             player.GetComponent<PlayerMain>().SceneChange(); // Assigns each player 
with a spawn in the new scene.  

●         }  

●   

●         if(academy != null)  

●         {  

●             academy.AcademyReset();  

●         }  

●   

●         if (lastScene > -1)  

●         {  

●             SceneManager.UnloadSceneAsync(levels[lastScene]); // Unloads the last 
scene  

●         }  

●         sceneLoading = false;  

●     }  

●   

●     public void LoadLevel(int _sceneIndex)  

●     {  
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●         if (sceneLoading)  

●             return;  

●   

●         StartCoroutine(LoadLevelCoroutine(_sceneIndex));  

●     }  

●   

●     private IEnumerator LoadLevelCoroutine(int _sceneIndex) // This function works 
in pretty much the same way as the one above. The difference is that it takes an 

index as argument and loads in that index.  

●     {  

●         sceneLoading = true;  

●   

●         if (ScoreKeeper.instance != null) // Notify the scorekeeper that the scene 
has changed  

●         {  

●             ScoreKeeper.instance.SceneChange();  

●         }  

●   

●         if (SceneManager.sceneCountInBuildSettings <= _sceneIndex) // If the index 
doesn't exist, abort mission.  

●         {  

●             sceneLoading = false;  

●             yield break;  

●         }  

●   

●         timer = 0;  

●         timeHasRunOut = false;  

●   

●         AsyncOperation asyncLoad;  

●         asyncLoad = SceneManager.LoadSceneAsync(levels[_sceneIndex], 

LoadSceneMode.Additive);  

●   

●   

●         while (!asyncLoad.isDone)  

●         {  

●             yield return null;  

●         }  

●   

●         foreach (GameObject player in players)  

●         {  

●             player.SetActive(true);  

●             player.transform.parent = null;  

●             SceneManager.MoveGameObjectToScene(player, 

SceneManager.GetSceneByBuildIndex(levels[_sceneIndex]));  

●   

●             player.GetComponent<PlayerMain>().SceneChange();  

●         }  

●   

●         if (sceneIterator > -1)  

●         {  

●             Debug.Log(sceneIterator);  

●             SceneManager.UnloadSceneAsync(levels[sceneIterator]);  

●         }  

●   
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●         sceneIterator = _sceneIndex;  

●         sceneLoading = false;  

●     }  

●   

●     public void LoadMenu()  

●     {  

●         if (sceneLoading)  

●             return;  

●   

●         sceneLoading = true;  

●   

●         timer = 0;  

●         timeHasRunOut = false;  

●   

●         foreach (GameObject player in players)  

●         {  

●             player.SetActive(true);  

●             player.transform.parent = null;  

●             SceneManager.MoveGameObjectToScene(player, 

SceneManager.GetSceneByBuildIndex(0));  

●   

●             player.GetComponent<PlayerMain>().SceneChange();  

●         }  

●   

●         SceneManager.UnloadSceneAsync(levels[sceneIterator]);  

●   

●         sceneIterator = -1;  

●   

●         AddLevelsInBuildSettings();  

●   

●         sceneLoading = false;  

●     }  

●   

●     private void AddLevelsInBuildSettings()  

●     {  

●         levels = new List<int>();  

●   

●         for (int i = 1; i < (SceneManager.sceneCountInBuildSettings); i++)  

●         {  

●             levels.Add(i);  

●         }  

●     }  

●   

●     public int GetFirstLevelIndex()  

●     {  

●         return firstLevelIndex;  

●     }  

●   

●     public float GetTimePassed()  

●     {  

●         return timer;  

●     }  

●   

●     public void SetMaxTime(float _maxTime)  
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●     {  

●         maxTime = _maxTime;  

●     }  

●   

●     public void SetActiveLevels(List<bool> _activeLevels)  

●     {  

●         List<int> removedLevels = new List<int>();  

●         for(int i = 0; i < _activeLevels.Count; i++)  

●         {  

●             if(!_activeLevels[i])  

●             {  

●                 removedLevels.Add(levels[i]);  

●             }  

●         }  

●   

●         foreach(int level in removedLevels)  

●         {  

●             levels.Remove(level);  

●         }  

●     }  

● }  

 
StatsHandler 

● using System;  

● using System.Collections;  

● using System.Collections.Generic;  

● using System.IO;  

● using UnityEngine;  

● using UnityEngine.SceneManagement;  

●   

● public class StatsHandler : MonoBehaviour  

● {  

●     [SerializeField] private string runID;  

●     [SerializeField] private float curiosityStrength;  

●     [SerializeField] private float trainingSteps;  

●   

●     private string savePath;  

●     public static StatsHandler instance;  

●     private string currentScene = "testingStart";  

●     private StatsData statsData;  

●   

●     [Serializable]  

●     public struct LevelData  

●     {  

●         public string levelName;  

●         public bool completed;  

●         public float time;  

●   

●         public LevelData(string _levelName, bool _completed, float _time)  

●         {  

●             levelName = _levelName;  

●             completed = _completed;  

●             time = _time;  
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●         }  

●     }  

●   

●     [Serializable]  

●     public class StatsData  

●     {  

●         public string runID;  

●         public float curiosityStrength;  

●         public List<LevelData> levelData = new List<LevelData>();  

●   

●         public StatsData(string _runID, float _curiosityStrength)  

●         {  

●             runID = _runID;  

●             curiosityStrength = _curiosityStrength;  

●         }  

●     }  

●   

●     private struct ResultsData  

●     {  

●         public string levelName;  

●         public int attempts;  

●         public int completedAttempts;  

●         public float completionRate;  

●         public float meanTime;  

●         public float variance;  

●         public float standardDeviation;  

●   

●         public ResultsData(string _levelName, int _attempts, int 
_completedAttempts, float _completionRate, float _meanTime, float _variance, float 
_standardDeviation)  

●         {  

●             levelName = _levelName;  

●             attempts = _attempts;  

●             completedAttempts = _completedAttempts;  

●             completionRate = _completionRate;  

●             meanTime = _meanTime;  

●             variance = _variance;  

●             standardDeviation = _standardDeviation;  

●         }  

●     }  

●   

●     private void Awake()  

●     {  

●         if (instance == null)  

●         {  

●             instance = this;  

●         }  

●         else  

●         {  

●             Destroy(this);  

●         }  

●     }  

●   

●     void Start()  
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●     {  

●         savePath = Application.persistentDataPath;  

●         Initialize();  

●     }  

●   

●     public void UpdateStats(string _sceneName, bool _levelCompleted, float _time)  

●     {  

●         LevelData newData = new LevelData(_sceneName, _levelCompleted, _time);  

●         statsData.levelData.Add(newData);  

●     }  

●   

●     private void Initialize()  

●     {  

●         string path = Path.Combine(savePath, runID);  

●         if (!File.Exists(path))  

●         {  

●             StreamWriter sw;  

●             sw = File.CreateText(path);  

●             sw.Close();  

●             statsData = new StatsData(runID, curiosityStrength);  

●         }  

●         else  

●         {  

●             string loadedText = File.ReadAllText(path);  

●             StatsData loadedData = JsonUtility.FromJson<StatsData>(loadedText);  

●             statsData = loadedData;  

●             Debug.Log("Loaded Data");  

●         }  

●     }  

●   

●     private void SaveStats()  

●     {  

●         // Do some json magic and save StatsData to a textfile  

●         string path = Path.Combine(savePath, runID);  

●         StreamWriter sw;  

●         string toJson = JsonUtility.ToJson(statsData);  

●         sw = File.CreateText(path);  

●         sw.Write(toJson);  

●         sw.Close();  

●         Debug.Log("Saved StatsData");  

●     }  

●   

●     public int GetSavedLevelsCount()  

●     {  

●         return statsData.levelData.Count;  

●     }  

●   

●     public void CalculateResult()  

●     {  

●         List<ResultsData> results = new List<ResultsData>(); // We will store all 
results in this list  

●   

●         // First thing I want to do is to sort the seperate levels into separate 
lists, one for each level.  
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●         List<List<LevelData>> levelList = new List<List<LevelData>>(); // Every 
entry in this list is a unique level.  

●         foreach(LevelData levelData in statsData.levelData)  

●         {  

●             bool levelFound = false;  

●             for (int i = 0; i < levelList.Count; i++)  

●             {  

●                 if(levelData.levelName == levelList[i][0].levelName) // If there is 
an instance with that level in the levelList.  

●                 {  

●                     levelList[i].Add(levelData); // Add this run to that list.  

●                     levelFound = true;  

●                     break;  

●                 }  

●             }  

●             if(!levelFound)  

●             {  

●                 levelList.Add(new List<LevelData>{ levelData }); // Make a new List 
if this is the first instance of that level.  

●             }  

●         }  

●         // Now levelList should contain entrys for each level that could be found 
in statsData and be sorted so each separate level has a list of it's own.   

●   

●         foreach(List<LevelData> levelAttempt in levelList)  

●         {  

●             string name = levelAttempt[0].levelName;  

●             int attempts = levelAttempt.Count;  

●             float totalTime = 0;  

●             List<float> completedAttemptsTimes = new List<float>();  

●             foreach(LevelData levelData in levelAttempt)  

●             {  

●                 if(levelData.completed)  

●                 {  

●                     completedAttemptsTimes.Add(levelData.time);  

●                     totalTime += levelData.time;  

●                 }  

●             }  

●             float completionRate = (float)completedAttemptsTimes.Count / 
(float)attempts;  

●             float meanTime = totalTime / (float)completedAttemptsTimes.Count;  

●   

●             // Time to calculate the standard deviation. We start by using this 
formula --> (xi - μ)^2 on all values in completedAttemptTimes  

●             float totalSquaredDifferencesTime = 0; // This float will be the total 
time of the formula applied to all values  

●             foreach(float attemptTime in completedAttemptsTimes)  

●             {  

●                 float squaredDifference = Mathf.Pow(attemptTime - meanTime, 2);  

●                 totalSquaredDifferencesTime += squaredDifference;  

●             }  

●             float variance = totalSquaredDifferencesTime / 
(float)completedAttemptsTimes.Count;  

●             float standardDeviation = Mathf.Sqrt(variance);  
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●             ResultsData result = new ResultsData(name, attempts, 
completedAttemptsTimes.Count, completionRate, meanTime, variance, 

standardDeviation);  

●             results.Add(result);  

●         }  

●   

●         string fileName = runID + "_Results";  

●         string path = Path.Combine(savePath, fileName);  

●         StreamWriter sw;  

●         sw = File.CreateText(path);  

●         sw.Write("Results:" + "\r\n" + "Run ID: " + runID + "\r\n" + "Curiosity 
Strength: " + curiosityStrength + "\r\n" + "Training Steps: " + trainingSteps + 
"\r\n" + "\r\n");  

●         foreach(ResultsData result in results)  

●         {  

●             sw.Write("Level: " + result.levelName + "\r\n" + "Total attempts: " + 
result.attempts + "\r\n" + "Completed attempts: " + result.completedAttempts + 
"\r\n" + "Completion rate: " + result.completionRate + "\r\n"  

●                 + "Mean Time: " + result.meanTime + "\r\n" + "Variance: " + 
result.variance + "\r\n" + "Standard Deviation " + result.standardDeviation + 
"\r\n" + "\r\n");  

●         }  

●         sw.Close();  

●     }  

●   

●     void OnApplicationQuit()  

●     {  

●         if(enabled)  

●         SaveStats();  

●     }  

● }  

 
MenuHandler 

● using System.Collections;  

● using System.Collections.Generic;  

● using UnityEngine;  

● using UnityEngine.UI;  

● using UnityEngine.SceneManagement;  

●   

● public class MenuHandler : MonoBehaviour  

● {  

●   

●     [SerializeField] private Text maxTimeValue;  

●     [SerializeField] private Text timeScaleValue;  

●   

●     [SerializeField] private Slider maxTimeSlider;  

●     [SerializeField] private Slider timeScaleSlider;  

●   

●     [SerializeField] private GameObject timer;  

●     [SerializeField] private GameObject mainMenu;  

●     [SerializeField] private GameObject levelMenu;  

●     [SerializeField] private GameObject agentsUI;  

●     [SerializeField] private GameObject menuCamera;  
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●     [SerializeField] private GameObject returnToMenu;  

●   

●     [SerializeField] private DEAcademy academy;  

●   

●     private LevelHandler levelHandler;  

●     private List<bool> activeLevels = new List<bool>();  

●   

●     public static MenuHandler instance;  

●   

●     private void Awake()  

●     {  

●         if (instance == null)  

●         {  

●             instance = this;  

●         }  

●         else  

●         {  

●             Destroy(this);  

●         }  

●     }  

●   

●     // Start is called before the first frame update  

●     void Start()  

●     {  

●         levelHandler = LevelHandler.instance;  

●   

●         menuCamera.SetActive(true);  

●         OpenMainMenu();  

●         maxTimeValue.text = maxTimeSlider.value.ToString();  

●         timeScaleValue.text = timeScaleSlider.value.ToString();  

●   

●         SetAllLevelsActive();  

●     }  

●   

●     private void SetAllLevelsActive()  

●     {  

●         for (int i = 1; i < SceneManager.sceneCountInBuildSettings; i++)  

●         {  

●             activeLevels.Add(true);  

●         }  

●         Debug.Log("Active Levels: " + activeLevels.Count);  

●     }  

●   

●     public void TimeScaleChange()  

●     {  

●         timeScaleValue.text = timeScaleSlider.value.ToString();  

●     }  

●   

●     public void MaxTimeChange()  

●     {  

●         maxTimeValue.text = maxTimeSlider.value.ToString();  

●     }  

●   

●     public void DisableLevel(int _index, bool _active)  
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●     {  

●         activeLevels[_index] = _active;  

●     }  

●   

●     public void OpenLevelMenu()  

●     {  

●         mainMenu.SetActive(false);  

●         agentsUI.SetActive(false);  

●         levelMenu.SetActive(true);  

●     }  

●   

●     public void OpenMainMenu()  

●     {  

●         levelMenu.SetActive(false);  

●   

●         mainMenu.SetActive(true);  

●         agentsUI.SetActive(true);  

●         menuCamera.SetActive(true);  

●   

●         timer.SetActive(false);  

●         returnToMenu.SetActive(false);  

●     }  

●   

●     public void StartGame()  

●     {  

●         levelHandler.SetActiveLevels(activeLevels);  

●         levelHandler.SetMaxTime(maxTimeSlider.value);  

●         Time.timeScale = timeScaleSlider.value;  

●         mainMenu.SetActive(false);  

●   

●         levelHandler.LoadNextLevel();  

●   

●         menuCamera.SetActive(false);  

●         timer.SetActive(true);  

●         returnToMenu.SetActive(true);  

●     }  

●   

●     public void ReturnToMenu()  

●     {  

●         levelHandler.LoadMenu();  

●   

●         OpenMainMenu();  

●         ScoreKeeper.instance.ResetScore();  

●     }  

● }  

 
LevelSelected 

● using System.Collections;  

● using System.Collections.Generic;  

● using UnityEngine;  

● using UnityEngine.UI;  

●   

● public class LevelSelected : MonoBehaviour  
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● {  

●     // Short script, used to keep track of which level is disabled on toggles.  

●     [SerializeField] private int levelIndex;  

●   

●     public void OnToggle(bool _toggle)  

●     {  

●         MenuHandler.instance.DisableLevel(levelIndex, !_toggle); // Toggle is on -> 
Level is disabled.  

●     }  

● }  

 
ScoreKeeper 
 

● using System.Collections;  

● using System.Collections.Generic;  

● using UnityEngine;  

● using UnityEngine.UI;  

●   

● public class ScoreKeeper : MonoBehaviour  

● {  

●     struct AgentScore  

●     {  

●         public GameObject agentObject;  

●         public int agentScore;  

●         public Text scoreText;  

●   

●         public AgentScore(GameObject _object, Text _scoreText)  

●         {  

●             agentObject = _object;  

●             agentScore = 0;  

●             scoreText = _scoreText;  

●         }  

●     }  

●   

●     public static ScoreKeeper instance;  

●   

●     [SerializeField] private GameObject orangeAgent;  

●     [SerializeField] private GameObject turquoiseAgent;  

●     [SerializeField] private GameObject blueAgent;  

●     [SerializeField] private GameObject greenAgent;  

●   

●     [SerializeField] private Text orangeScoreText;  

●     [SerializeField] private Text turquoiseScoreText;  

●     [SerializeField] private Text blueScoreText;  

●     [SerializeField] private Text greenScoreText;  

●   

●     private AgentScore orange;  

●     private AgentScore turquoise;  

●     private AgentScore blue;  

●     private AgentScore green;  

●   

●     private AgentScore[] agentScores = new AgentScore[4];  

●   

88 



●     private int finishedAgentsCount = 0;  

●     private int maxPoints = 4;  

●   

●     private void Awake()  

●     {  

●         if (instance == null)  

●         {  

●             instance = this;  

●         }  

●         else  

●         {  

●             Destroy(this);  

●         }  

●     }  

●   

●     // Start is called before the first frame update  

●     void Start()  

●     {  

●         orange = new AgentScore(orangeAgent, orangeScoreText);  

●         agentScores[0] = orange;  

●         turquoise = new AgentScore(turquoiseAgent, turquoiseScoreText);  

●         agentScores[1] = turquoise;  

●         blue = new AgentScore(blueAgent, blueScoreText);  

●         agentScores[2] = blue;  

●         green = new AgentScore(greenAgent, greenScoreText);  

●         agentScores[3] = green;  

●     }  

●   

●     // Update is called once per frame  

●     void Update()  

●     {  

●   

●     }  

●   

●     public void AgentFinished(GameObject _agentObject)  

●     {  

●         int finishedAgent = -1;  

●         for (int i = 0; i < agentScores.Length; i++)  

●         {  

●             if(agentScores[i].agentObject == _agentObject)  

●             {  

●                 finishedAgent = i;  

●                 break;  

●             }  

●         }  

●         if (finishedAgent < 0)  

●         {  

●             Debug.Log("Agent that scored is not in the agentScores Array.");  

●             return;  

●         }  

●   

●         agentScores[finishedAgent].agentScore += maxPoints - finishedAgentsCount;  

●         agentScores[finishedAgent].scoreText.text = 

agentScores[finishedAgent].agentScore.ToString();  
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●   

●         finishedAgentsCount++;  

●   

●         if(finishedAgentsCount >= agentScores.Length)  

●         {  

●             LevelHandler.instance.LoadNextLevel();  

●         }  

●     }  

●   

●     public void SceneChange()  

●     {  

●         finishedAgentsCount = 0;  

●     }  

●   

●     public void ResetScore()  

●     {  

●         for(int i = 0; i < agentScores.Length; i++)  

●         {  

●             agentScores[i].agentScore = 0;  

●             agentScores[i].scoreText.text = 0.ToString();  

●         }  

●         finishedAgentsCount = 0;  

●     }  

● }  

 
TimerTextUI 

● using System.Collections;  

● using System.Collections.Generic;  

● using UnityEngine;  

● using UnityEngine.UI;  

●   

● public class TimerTextUI : MonoBehaviour  

● {  

●     private Text timeText;  

●     // Start is called before the first frame update  

●     void Start()  

●     {  

●         timeText = GetComponent<Text>();  

●     }  

●   

●     // Update is called once per frame  

●     void Update()  

●     {  

●         int time = (int)LevelHandler.instance.GetTimePassed();  

●         timeText.text = time.ToString();  

●     }  

● }  

 
TrainingStart 

● using System.Collections;  

● using System.Collections.Generic;  

● using UnityEngine;  
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●   

● public class TrainingStart : MonoBehaviour  

● {  

●     // A short script which has the purpose of automatically loading in the next 
level additively. Should only be used in the training start scene.  

●   

●     private float nextSceneTime = 1f; // I'm putting it on a one second timer just 
to make sure that all other things have been properly initialized before I load in 

the next scene.  

●     private float nextSceneTimer = 0;  

●   

●     private bool hasStarted = false;  

●   

●     void Update()  

●     {  

●         if (hasStarted)  

●             return;  

●   

●         nextSceneTimer += Time.deltaTime;  

●         if(nextSceneTimer > nextSceneTime)  

●         {  

●  

LevelHandler.instance.LoadLevel(LevelHandler.instance.GetFirstLevelIndex());  

●             hasStarted = true;  

●             this.enabled = false;  

●         }  

●     }  

● }  

 
SecondaryCamera 

● using System.Collections;  

● using System.Collections.Generic;  

● using UnityEngine;  

● using UnityEngine.UI;  

●   

● public class SecondaryCameraHandler : MonoBehaviour  

● {  

●     // A script which handles the secondary fps camera which you can enable in the 
corner to get a better view on how the agent sees the game.  

●   

●     public static SecondaryCameraHandler instance;  

●     private RawImage rawImage;  

●     [SerializeField] private RenderTexture renderTexture;  

●   

●     private void Awake()  

●     {  

●         if (instance == null)  

●         {  

●             instance = this;  

●         }  

●         else  

●         {  

●             Destroy(instance);  
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●             instance = this;  

●         }  

●     }  

●     // Start is called before the first frame update  

●     void Start()  

●     {  

●         rawImage = GetComponent<RawImage>();  

●     }  

●   

●     // Update is called once per frame  

●     void Update()  

●     {  

●         if(Input.GetButtonDown("SecondaryCamera"))  

●         {  

●             rawImage.enabled = !rawImage.enabled; // Enables the camera if it's 
disable and disables it if it's enabled.  

●         }  

●     }  

●   

●     public RenderTexture GetSecondaryCameraRT()  

●     {  

●         return renderTexture;  

●     }  

● }  
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